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ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

  СЕКЦІЯ  
«УКРАЇНСЬКА МОВА» 

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

■  10 к лас

І рівень

1. Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на першому 
складі

а) загадка, приятель, вітчим, колесо
б) легкий, високо, спина, колія
в) олень, об’єм, розчин, граблі
г) випадок, донька, разом, щипці
д) котрий, вірші, нести, дихання

2. Позначте рядок, у якому є орфографічна помилка
а) риторика, експеримент, диригент, дециметр
б) комп’ютер, пів’яблука, в’ялений, В’ячеслав
в) гринвіцький, паризький, сиваський, гамбурзький
г) тонна, нетто, піцца, мадонна
д) у скриньці, у павутинці, у жменьці, у тарілці

3. Позначте рядок, у якому всі слова не мають закінчення
а) лібрето, мабуть, метро, сідло
б) голосно, немає, співають, скільки
в) поні, цунамі, веселе, беручи
г) сидячи, себе, начебто, видно
д) високо, по-батьківськи, ніби, написано
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4. Позначте рядок, у  якому відмінкову форму складеного чис-
лівника записано неправильно

а) Р. в. — трьохсот сімдесяти семи
б) Д. в. — трьохстам сімдесяти семи
в) З. в. — триста сімдесят сім
г) О. в. — трьомастами сімдесятьма сьома
д) М. в. — у трьохстах сімдесяти семи

5. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмін-
ка однини мають закінчення -ем

а) комар, лікар, кобзар, читач
б) Ігор, професор, викладач, пухир
в) абзац, колір, звір, хабар
г) плащ, ніж, кварц, кір
д) нежить, школяр, шампунь, розпродаж

6. Позначте рядок, у якому неправильно подано значення фра-
зеологізму

а) авгієві стайні — брудне місце
б) геростратова слава — ганебна слава
в) прокрустове ложе — зручне місце
г) ахіллесова п’ята — вразливе місце
д) танталові муки — нестерпні страждання

7.  Позначте рядок, у якому є граматична помилка
а) за чверть десята  г) три комп’ютера
б) вибачте мені   д) чинний правопис
в) попри перешкоди

8.  Позначте рядок, у  якому неправильно утворено форму 2  особи 
одни ни від поданого дієслова

а) дати — дасиш   г) косити — косиш
б) запитати — запитаєш  д) світити — світиш
в) кликати — кличеш
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IІ рівень

1.  До поданих прикметників доберіть по три іменники так, щоб утвори-
лися словосполучення, де прикметник вжито в прямому та в переносних 
значеннях. Запишіть утворені словосполучення. Подайте тлумачення кож-
ного переносного значення прикметника.

Зразок. Чорний светр; чорний день (сповнений горя й нестатків); чор-
ний хліб (житній).

Чорний, молодий, легкий, довгий, шовковий, вовчий, зелений, 
світлий, гарячий, дикий, восковий, залізний, кам’яний.

2. Провідмінюйте словосполучення: шістдесят сім відсотків, вісім-
сот сорок два метри, гаряча каша, сильний нежить, гострий біль.

3. Запишіть основні роди та жанри усної народної творчості. 
Проілюструйте прикладами з фольклорних творів, які ви вивчали 
в школі. Запишіть різновиди народних пісень.

IIІ рівень

1. Заповніть пропуски в  таблиці класифікації речень. Наведіть 
по одному прикладу всіх типів речень з правої колонки таблиці.

Ознака, що лежить  
в основі  класифікації речень

Типи  речень

За кількістю граматичних основ 1. …………… 
2. ……………

…………………………………… 1. Двоскладні.
2. ……………

……………………………………
1. Розповідні.
2. ……………
3. ……………

За інтонацією 1. Окличні.
2. ……………

За наявністю усіх структурно необхідних 
членів речення

1. ……………
2. ……………
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……………………………… 1. Поширені.
2. Непоширені.

Різновиди односкладних речень за струк-
турою та значенням

1. Означено-особові
2. ……………..
3. ……………..
4. ……………..
5. ……………..

2. З’ясуйте, які соціально-політичні явища  критикує Т. Г. Шевчен-
ко у сатиричних поемах «Сон» і «Кавказ».   Поясніть, які  з порушених 
проблем є актуальними  для українців і сьогодні. 

■  11 к лас

І рівень

1. Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на другому складі
а) різновид, соломинка, завершити, дрова
б) загадка, чотирнадцять, приятель, дихання
в) залишити, сантиметр, рукопис, ненавидіти
г) котрий, мережа, дочка, верба
д) усього, черговий, настояти, новий

2. Позначте рядок, у якому є орфографічна помилка
а) мереживо, вариво, печиво, марево
б) сонечко, вуличка, ліжечко, літечко
в) розм’яклий, кав’ярня, кеш’ю, морквяний
г) Гринвіч, хобі, Вавилон, Таллінн
д) сільський, кільце, проміньчик, близький

3. Позначте рядок, у якому всі слова однакові за морфемною будовою
а) розподіл, перебіг, розбір, напис
б) вибір, недоля, напишу, зміна
в) неволя, зоря, природа, калина
г) синій, папір, фарба, мало
д) осінній, голосно, дірка, сяючи
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4. Позначте рядок, у  якому всі іменники утворені префіксаль-
но-суфіксальним способом

а) позашкільний, перехід, розщедритися
б) насміятися, виходити, перейти
в) насупитися, макроекономіка, визволити
г) затінок, пролісок, надхмар’я
д) зачіпка, розчин, привільний

5. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмін-
ка однини мають закінчення -ею

а) сотня, калюжа, комашня, Леся
б) стеля, буря, Ілля, гора
в) листоноша, Наталя, віра, мережа
г) біль, куля, ступня, матуся
д) суддя, птаха, круча, Настя

6. Позначте рядок, у якому всі іменники в кличному відмінку ма-
ють закінчення -у (-ю)

а) поштар, колега, Валерій г) юнак, Олеся, викладач
б) Богдан, Ігор, учитель  д) боєць, дідусь, водій
в) лікар, професор, Андрій

7.  Позначте рядок, у якому правильно утворено форму 3 особи мно-
жини від поданого дієслова

а) колоти — колять  в) їхати — їздять
б) літати — летять  г) гоїти — гоять
д) засвітити — засвічують

8. Позначте рядок, у якому є поширене речення
а) Письменник сидів замислений.
б) Село перестало бути глухоманню.
в) Сонце почало підніматися.
г) Море стає прозорим та чистим.
д) Студенти приїхали вчитися.
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IІ рівень

1. Запишіть складні слова правильно (разом або через дефіс). 
Згрупуйте їх за правилами написання складних слів. Сформулюйте 
та запишіть правило до кожної групи.

Дво/видовий, взаємо/перехід, двадцяти/трьох/кілограмо-
вий, допустово/протиставний, екстра/темпоральний, жанро-
во/композиційний, квазі/частинка, макро/лінгвістика, мало/про-
дуктивний, мікро/топонім, мова/посередник, мово/творчість, 
об’єктно/суб’єктний, одно/компонентний, пів/столітній, 
псевдо/науковий, різно/стильовий, семантико/синтаксичний, 
слова/синоніми, слово/зміна, соціо/лінгвістика, спів/автор, су-
пер/ознака, терміно/творення, франко/прусський, анти/науковий, 
багато/складовий, гіпер/зв’язок, дієслівно/іменний, мова/джере-
ло, напів/пом’якшений, суфіксально/префіксальний, терміно/си-
стема, тридцяти/шести/річний, філолог/лексикограф.

2. Подані дієслова запишіть у формах 2 особи однини і 3 особи 
множини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу та 
у формах 1 особи множини і 2 особи однини наказового способу.

Летіти, написати, кричати, їсти, гудіти, бігти, хотіти, по-
лоти, возити, засвітити, засвічувати, підібрати, підбирати, 
розкрити, розкривати.

3. Розкрийте проблеми національної свідомості українців та 
українізації (за п’єсою Миколи Куліша «Мина Мазайло»).

IIІ рівень

1. У реченнях з тексту підкресліть граматичні основи. Визначте 
та запишіть у дужках після кожного речення його структурний тип 
(просте/складне, односкладне/двоскладне, повне/неповне, поши-
рене/непоширене) і коротку характеристику (тип синтаксичного 
зв’язку у складному реченні, різновид односкладного речення). За-
значте, які речення ускладнені відокремленими й уточнювальними 
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членами; однорідними членами; вставними словами, та схарактери-
зуйте ці засоби ускладнення. Накресліть схему останнього речення.

Один-однісінький серед морської рівнини бовванів крейсер 
вдалині, і, крім нього, ніде ні паруса, ні катерка. Надбережжя теж 
пустинне, безлюдне. Тоня вперше тут, серед цих кучугур. Бувала 
на  морі не  раз, але там, де воно ближче підходить до  радгоспу, 
а  не  в  цих барханах, куди й батькові отари не  часто, мабуть, 
забродять. Лінивий плюскіт хвиль… Суха морська трава чор-
ніє, шелестить під ногами… Навіть і Віталик трохи торопіє: ні 
живої душі ніде. Остекленілі простори. Дрімота у всьому. Ген-ген 
по берегу біліє самотня рибальська хатина, де кочує рибальська 
бригада в сезон лову, але зараз і там нікого не видно. Навіть дядь-
ко Сухомлин, що стереже рибальську оселю, зараз не вийшов на-
зустріч, не став придивлятись, хто це прибув, хто порушив цю 
благодатну тишу та спокій…

Хіба  ж не  дивна ця їхня планета Земля, на  якій є десь і міста 
мільйоннолюдні з університетами, з хмарочосами, з підземними 
палацами метро і спортивними аренами, де шаленіють зараз 
десятки тисяч болільників, і водночас є таке тихе узбережжя, де 
дрімає собі одна рибальська хатина, та первісні простори моря 
синіють, та чайка сидить, куняє коло води, біла, непорушна, мов 
з алебастру (За О. Гончаром).

2. Проаналізуйте вірш М. Зерова «Київ-традиція». Визначте тему, 
ідею, жанрові ознаки твору. Поясніть, про які історичні події розпо-
відає автор та яких історичних осіб згадує.
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  СЕКЦІЯ  
«РОСІЙСЬКА МОВА» 

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

■  9 к лас

І рівень

1. В каких строках слова поданы в алфавитном порядке?
1. Пожить, пожил, приговор, процент, проценты.
2. Азартный, азовский, акробат, активный, активность.
3. Прежде, президент, преклонный, прекрутой, привалить.
4. Валенки, верба, вести, волосы, вскочить.
5. Кашлянуть, кишки, кишка, коклюш, коромысло.
6. Занятость, заработок, затычка, заслонка, заучить.
7. Сестра, скула, старый, сходить, сфера.

2. В каких строках мягкий знак во всех словах является раздели-
тельным?

1. Затишье, льется, больной, смелостью, муравьи.
2. Нежностью, зятья, ветошью, браконьер, дрожью.
3. Рьяный, воробьиный, спать, дробью, курьёз.
4. Семья, вьюга, лью, соловьи, бадья.
5. Друзья, братья, ручьи, сельский, платье.
6. Копьё, кольцо, колье, вылью, бурьян.
7. Козья, стальной, вышью, грудью, барьер.

3. В  каких словосочетаниях допущены ошибки в  согласовании 
прилагательных и существительных? Исправьте их.
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Душистый шампунь, скоростное шоссе, жидкая тушь, солнеч-
ное Тбилиси, долгожданная бандероль, десятичная дробь, вкусная 
салями, болезненный мозоль, забавное кенгуру, вкусный какао.

4. Выделите сложные предложения.
1. Настанет  ли время, когда люди будут только созидать, 

утратив дикую страсть к разрушению? (М. Горький) 2. Усталые, 
дети быстро уснули (М. Горький) 3. Насмотревшись в  звездную 
глубину африканского неба, я уже не мог воспринимать домашний 
свет лампы (И. Соколов-Микитов). 4. Тысячи лет, тысячи дней, 
тысячи прозрачных, непроницаемых занавесей пали с небес, сгус-
тились, сомкнулись плотными стенами, завалили дороги, не пус-
кают Александру Эрнестовну к ее затерянному в веках возлюблен-
ному (Т. Толстая). 5. Грустные в предчувствии наступающей осени, 
стрижи тревожно свистят вокруг колокольни. (И. Соколов-Мики-
тов). 6. На аллее не было ни души, а крупный дождь уже переходил 
в ливень. (В. Кузнецов) 7. На свадьбу пришли старики, древние, как 
каменистые скалы (А. Чехов). 8. И далеко на юге Иван Николаевич, 
всполошившись, не  веря счастью, кинулся на  железнодорожную 
станцию — бегать, беспокоиться, волноваться, распоряжаться, 
нанимать, договариваться, сходить с ума, вглядываться в обло-
женный тусклой жарой горизонт (Т. Толстая) 9. Я никогда не давал 
себе спуска, пощады, никогда не снимал напряжения (А. Грин)

IІ рівень

1. Просклоняйте числительное 5 298.

2. Составьте словосочетания со словами, чтобы была видна раз-
ница в значениях.

Великий  — величественный, враждебный  — вражеский, глу-
бокий — глубинный, голосистый — голосовой, добровольный — 
добровольческий, каменный — каменистый, ледовый — ледяной, 
неисправимый — непоправимый.
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3. Какие из  представленных слов образованы суффиксальным 
способом?

Грандиозность, трусость, частокол, самокритика, преды-
стория, непонятный, кипятильник, созвучие, неопрятный, под-
свечник, кашевар, горечь, ледокол, доныне, тяжеловатый, надой.

IIІ рівень

1. Определите, каким членом предложения является инфинитив.
1. Все преувеличивать было его страстью. 2. Им руководило 

стремление выяснить истину. 3. Царь изволил приказать нам 
тебя к нему позвать. (П. Ершов). 4. Какое это счастье — уважать 
родителей. 5. Песню играть — не поле орать. 6. Отец учил меня 
ходить на лодке с шестом. 7. Путники расположились у ручья от-
дыхать и  кормить лошадей. 8. Всем приготовиться! 9. Неожи-
данно появилась возможность поскорее уехать из этого города. 
10. Я прошу вас говорить по существу дела.

2. Спишите, вставляя, где следует, пропущенные буквы, расстав-
ляя знаки препинания, раскрывая скобки.

Отбл_стали молнии отгрохотала ка_онада грома. Ярос_ный 
барабанщик дождь сначала пр_остановил а затем и совсем пр_
кратил свою трескотню. Стихии больше не спорят не бор_тся. 
Буря отбуш_вала атаки рвавшихся со  всех сторон ветров от-
ражены деревьями. Их верхушки не меч_тся больше из стороны 
в  сторону. Они резко вырисовываются на  очищающемся небе 
чуть/чуть колыш_тся. Дыш_шь не надыш_шься чудесной свеже-
стью. Ра_трое_ые разгромле_ые полчища туч_ уносятся с  ме-
ста сражения. Сейчас должно появиться (из)за облачка солнышко. 
Оно уже выглядывает верхним краешком. Выпрямляется осве-
же_ая рожь благодарно тр_пещет глянц_вая древесная листва. 
Все живое вновь суетится и  меч_тся. С  новым азартом стре-
коч_т кузнечик в медвяных чашечках цветов возятся деловито 
пчелы. По соломинкам как по лес_нице ше_ствует жуч_к и важно 
расправляет свои миниатюрные крыл_шки. Над камыш_м ручья 
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кружатся темно/синие и бирюзовые стрекозы. Шмель начинает 
жу_ать и нудно проповед_вать что (то) (не)слушающим его на-
секомым.

Из ближних рощ_ с  пашен и  пастбищ_ отовсюду доносится 
радос_ная птичья разноголосица. Природа (не)нарадуется чудес-
ный прош_л дождь теплый урожайный. Скоро теперь появятся 
грибы. Любители грибного спорта пр_готовьтесь к  грибной к_
мпании! Поставьте за правило в эти дни не жалеть н_ времени 
н_ сил. Заметьте что раннему грибу нравится р_сти и налива_
ся соком у лесной опушки а не в глубине лесных чащ_.

Встаньте на ра_вете и направьтесь в перелесок. Н_кто из вас 
не пожалеет о большом размере корзины. (С)утра на следующий 
день после грибного похода вам будет казаться что ноги одерев_
нели спина окост_нела что все лесные р_стения кол_тся и  все 
насекомые жал_тся но  через 15–18  минут вы пр_ободритесь 
и все будет (по)прежнему как вчера. Экономьте силы (с)утра!

■  10 к лас

І рівень

1. Выпишите слова, которые употребляются только в единствен-
ном числе.

Беднота, Днепр, чудо, князь, железо, тоска, Азия, листва, мо-
лодежь, армянин, место, дичь, сын.

2. В каких строках все согласные звуки глухие?
1. Точка, показ, каталог, эхо, окоп.
2. Сок, укус, под, кафтан, шапка.
3. Скот, паста, соха, суббота, печка.
4. Тысяча, фикус, пусто, сказка, кость.
5. Пустошь, посев, шантаж, каталог, писать.
6. Дубы, омоним, брань, глаза, овца.
7. Костя, пруд, течь, чашка, скат.
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3. Укажите номера односоставных предложений.
1. Ехать назад было бессмысленно. 2. Удивительно приятное 

занятие — лежать на спине в лесу и глядеть вверх. 3. Спать не хо-
телось. 4. В приемной было человек десять офицеров. 5. А все-та-
ки она ему не сестра. 6. В избушке лесника было натоплено до ду-
хоты.

4. Выпишите существительные ІІІ склонения.
Полынь, фасоль, тушь, соболь, пыль, путь, помощь, мышь, 

шампунь, матч, бандероль, шаль, мозоль, тополь, вермишель, ка-
мыш, лань, рожь, полночь, тишь, лебедь, молодежь, мощь, смерч, 
живопись.

II рівень

1. Определите, каким членом предложения являются выделен-
ные слова.

1. Твой сон  — кричащее прошлое (Ю. Бондарев) 2. К  этому 
нельзя привыкнуть (В. Степанов) 3. Сильнее страха было жела-
ние мстить (М. Шолохов) 4. Совсем призрачным, сказочным об-
рисовывается на берегу город (И. Соколов-Микитов) 5. Не пылит 
дорога, не дрожат листы (М. Лермонтов). 6. Против него сидел 
низенький плотный человек с  хитрым веселым глазом. (К. Па-
устовский). 7. Река — точно море. (М. Горький) 8. Он потерял спо-
собность думать и соображать. (К. Федин)

2. В  каких словосочетаниях допущены ошибки в  словоупотре-
блении. Исправьте их.

Годичные кольца, цветовая гамма, честный проступок, воин-
ская обязанность, нефтяная компания, водяные животные, объ-
емная информация, дипломатичная нота, дефективный ребе-
нок, одеть ребенка, частота колебаний, дождливая вода.

3. Просклоняйте числительное 3 444 281
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IIІ рівень

1. В каких строках в словообразовательных цепочках допущены 
ошибки? Исправьте их.

1. Диета → диетология → диетологический
2. Писать → писатель → писательница
3. Пачкать → запачкать → перепачкаться
4. Желтый → желтеть →пожелтелый
5. Душа → душевный →задушевно
6. Вор → вороватый → воровато
7. Лед → ледник → ледниковый
8. Старый → стареть →устарелый
9. Зима →зимовать →зимовщик
10. Солнце →солнышко → солнечно

2. Спишите, вставляя, где следует, пропущенные буквы, расстав-
ляя знаки препинания, раскрывая скобки.

На самой окраине села (не) подалеку от  шо_е на  пе_чаном 
пригорке стоит сосна. Выросшая на пр_волье она когда (то) по-
ражала своей мощью. И теперь еще (сорока) летняя или может 
быть (девяносто) летняя она не потеряла остатки былой силы. 
Толстенный (в) двоем (не) охватишь ствол весь в  чудовищных 
узлах и сплетениях н_ дать н_ взять окаменевшие в сверх_есте-
стве_ом напряжении мускулы гиганта. Толстая бугристая кора 
напоминающая шероховатый бок выветре_ой скалы местами 
обвалилась обнажив из_еде_ое короедами тело сосны. Ветви 
торчат в  стороны словно гиган_ские костлявые руки сведе_ые 
(на) мертво в какой (то) загадочной страстной мольбе. Дереву 
уже не в радость пр_волье солнце дожди. Только на самой верхуш-
ке клочок ж_лтой старческой хвои. Но и с этого клочка сыпл_тся 
крошечными пергаментными мотыльками семечки. Напомина-
ет эта сосна н_ что иное как свяще_ое дерево которое говорят 
было в седой древности у каких (то) народов.

А вокруг шумит рожь. Сорвите колосок ра_мотрите его (по) 
внимательнее. Не  ради  ль такого колоска умирали бунтующие 
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мужики целые деревни скрипя (не) маза_ыми телегами тащились 
на ч_жбину? Шуми шуми рожь! Что бы н_ напоминал твой колос 
шум его все равно успокаивает и радует!

■  11 к лас

І рівень

1. Выпишите слова, которые употребляются только во  множе-
ственном числе.

Пони, близнецы, ножницы, чернила, недра, молодцы, щи, име-
нины, консервы, переговоры, опята, дрожжи, Карпаты, деньги, 
зятья, уши, хлопоты, помои, сливки.

2. В каких строках во всех словах в процессе речи происходит 
оглушение звонких или озвончение глухих согласных?

1. Свадьба, сделать, кудри.
2. Изморозь, избушка, несдобровать.
3. Наводчик, ходьба, отдубасить.
4. Отдушина, стружка, дробный.
5. Экзамен, облегчение, бечёвка.
6. Сдавить, косьба, предки.
7. Сбегать, молотьба, казна.
8. Песня, футбол, кружки.

3. В каких строках все выделенные слова употреблены в пере-
носном значении.

1. Тянет от окна, тянет кабель, тянет время
2. Уснул город, уснул ребенок, уснула рыба
3. Кипеть гневом, улицы кипят народом, кипят желания
4. Льется песня, льется речь, льется вода
5. Идет дискуссия, идет весна, идет друг
6. Холодный тон, холодный утюг, холодный взгляд
7.  Серое утро, серая пьеса, серый человек
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8. Светлая улыбка, светлая душа, светлая комната
9. Пустые слова, пустая тарелка, пустой юноша
10. Ласковая мать, ласковая волна, ласковый ветерок

4. Просклоняйте числительное 144 861

II рівень

1. Среди представленных прилагательных найдите притяжа-
тельные. Составьте с ними словосочетания, в которых они исполь-
зовались бы в относительном и качественном значении.

Кривой, медвежий школьный, вишневый, лисий, горчичный, зая-
чий, астрономический, темный, утиный, гранатовый.

2. Найдите предложения с речевыми ошибками, отредактируйте их.
1. Много нервов приходится тратить, читая письма ветера-

нов. 2. Вышеперечисленный металл не поступил на завод-заказ-
чик. 3. К моменту обмена квартиры в ней были прописаны жена, 
дочь и вещи. 4. Не думаю, что существуют люди, которые раз-
деляют мнение этого чудака. 5. Горе не сломило эту женщину, ее 
любви к работе. 6. Учитель должен давать советы и замечания 
своим ученикам. 7. Прошу Вашего разрешения выписать мне пол-
тонны угля. 8. С заданием мы справились уверенно. 9. Спонсоры 
вручили школе библиотеку, настольные игры.

3. Подчеркните члены предложения.
1. Ему сделалось страшно до  головокружения. (К. Федин) 

2.  Ночь становилась все темней и  молчаливей. (М. Горький). 
3.  На  другой день Пьер приехал проститься. (Л. Толстой) 4.  Же-
лание чему-нибудь научиться не  покидало его. (В. Короленко). 
5. Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвилась к небу раке-
та (А. Чехов). 6. Ты да сестра — два сапога пара. 7. Лось, очевид-
но, шел большими скачками. (К. Паустовский) 8. Цыплят по осени 
считают. (Пословица).
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IIІ рівень

1. Определите, к каким частям речи относятся выделенные сло-
воформы.

1. Все казалось проще, чем я предполагал (А. Рыбаков). 2. Кали-
ныч стоял ближе к природе. (И. Тургенев). 3. Не устаю восхищать-
ся зимой. 4. Скоро мы будем действовать в открытую. 5. Док-
тор поглядел вокруг себя, и ему стало казаться, что в палате 
не убрано (А. Чехов). 6. Как ты поступишь с ним? 7. Так думал мо-
лодой повеса, Летя в пыли на почтовых (А. Пушкин). 8. Я медлен-
но приближался к беседующим. 9. Вас спрашивал один человек. 
10. Полно, мой дружок, — сказал папа, — ведь не навек расстаем-
ся. (Л. Толстой).

2. Спишите, вставляя, где следует, пропущенные буквы, рас-
ставляя знаки препинания, раскрывая скобки.

Прошел холодный ветре_ый март и  наполняя воздух арома-
том оттаявшей земли наступил солнечный апрель хотя (по)
прежнему иногда дул студе_ый ветер. Все обрадовались увид_в 
что (на)перегонки побежали шустрые ручьи стремясь к сверкаю-
щей в отдалень_ реч_нке ставшей вдруг шумной и полноводной.

Всюду куда н_ взглян_шь стел_тся над землей легкий пар 
на  пе_аных буфах которые сами собой уже давно обезлес_ли 
мало/по/малу подсохли протал_нки и  только на  давно (не)ез-
женой дороге синеют лужицы последней снеговой воды. И степь 
и  сама деревенька ра_броса_ая на  пр_горках и  до_атый забо-
ришк_ и сложе_ые у него дрова обмытые дождями и обветре_ые 
все казалось таким новым праз_ничным что каждый кто н_ смо-
трел н_ раз уд_влялся дикови_ой перемене.

А вот и  пр_летели первые скворцы и  тут  же (не)смотря 
на  усталость после долгого перелета начали оживле_ую рабо-
ту. (Без)устали носили перышки и соломинки собирали зерныш-
ки броше_ые в  траве. Пр_летели скворцы и  тут  же оказалось 
что пр_летели они н_ в пору и только один день могли (в)волю 
попеть. Весна пошла (на)попятную и уже (в)вечеру ударил мороз 
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(в)течени_ ночи валом валил снег а  (по)полуночи завьюжило со-
всем (по)январскому. Люди укрылись в домах а скворцы забились 
в  хворост прятались вместе с  воробьишками в  об_ндевевших 
соломе_ых крышах конюшен_… А  (не)опытные или просто (не)
догадливые (на)смерть замерзали либо на лету либо в холодных 
скворе_нях. Приходилось голодать где уже тут найти хоть како-
е/н_будь семечко.
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  СЕКЦІЯ  
«АНГЛІЙСЬКА МОВА» 

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

■  9 к лас

LE VEL I      (8 points)
GRAMMAR COMPREHENSION

 Ta s k  1.  Choose the correct option of the word form.  
(20 × 0,1 = 2 points)

1.  Which of all these books did you enjoy …?
a) most 
b) more  
c) many 
d) much

2.   I was shocked by … news.
a) that 
b) those 
c) these 
d) theirs

3.   Our new car is small, so it uses … petrol, than our old one.
a) a little 
b) less 
c) the least 
d) small
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4.   He spoke English badly — … than I expected.
a) worse 
b) more badly 
c) worst 
d) badly

5.   I can’t understand what you’re saying. Could you speak a bit …?
a) slowlier 
b) slow 
c) more slowly 
d) the most slowly

6.  This scientist’s theory is too difficult; … people understand it.
a) much 
b) little 
c) few 
d) a few

7. The flowers are beautiful and smell … .
a) nicely 
b) nice 
c) nicer 
d) the nicest

8.  The children behaved very … .
a) good 
b) well 
c) best 
d) better

9.  She early became … she is now.
a) whose 
b) whom  
c) which 
d) what
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10. The government is doing nothing to help … .
a) poor 
b) the poor 
c) the poors 
d) the poor ones

11. I … missed the bus. I was only just in time to catch it.
a) mostly 
b) near 
c) nearly 
d) nearest

12. … pupils were absent.
a) Few 
b) Much 
c) Little 
d) A little

13. Although your sister is very popular, she is not … as mine.
a) pretty as  
b) so pretty
c) prettier than  
d) more pretty than

14. I bought a … bag this morning.
a) nice big pink  
b) big nice pink        
c) pink nice big 
d) nice pink big

15. If the bus arrives …, we’ll miss the train.
a) lateness 
b) lately 
c) more late 
d) late
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16. He had some apples last year but he has … this year.
a) neither 
b) nobody 
c) no 
d) none

17. I don’t understand how Irene could have made … in her 
composition.

a) such bad mistake 
b) such a bad mistake
c) so bad mistake  
d) so a bad mistake

18.. Anyone who is late will have … mark lowered.
a) theirs 
b) his 
c) him 
d) hers

19. It was … that we decided to walk though the time pressed.
a) such nice weather 
b) so nice weather
c) too nice weather  
d) such a nice weather

20. I tried ... to remember his name but I couldn’t.
a) hardly 
b) hard 
c) near 
d) nearly
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Task 2.  Choose the correct option of the word form.  
(20 × 0,1 = 2 points)

1.The police … caught the criminal.
a) has 
b) have 
c) is 
d) are

2. The contents of the briefcase … to have disappeared.
a) seem 
b) seems 
c) seeming 
d) seemingly

3. The athletics we watched … quite exciting.
a) was 
b) were 
c) have 
d) had

4. The remains of the meal … thrown in the bin.
a) was 
b) were 
c) have 
d) had

5. We had … short winter last year.
a) the 
b) — 
c) a  
d) an
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6. It happened in … spring of 1994.
a) the 
b) — 
c) a  
d) an

7. We stayed at … Gardner’s.
a) the 
b) — 
c) a  
d) an

8. All that money will go to … Henry Marshall’s daughter.
a) the 
b) — 
c) a  
d) an

9. I don’t know what to do. It’s … problem.
a) rather difficult  
b) a rather difficult
c) rather a difficult 
d) rather the difficult

10. You can always reach me by … .
a) the telephone 
b) an telephone 
c) a telephone 
d) telephone

11. Police were talking to each other by … .
a) a radio 
b) radios 
c) the radio 
d) radio
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12. Two miles … not a long way to walk to school.
a) is 
b) are 
c) been 
d) being

13. Where … the kitchen scales? I want to weigh some flour.
a) is 
b) are 
c) have 
d) has

14. He lives within a … of two miles from the town.
a) radii 
b) radiuses 
c) radius 
d) radium

15. I can see ... in the water.
a) an salmon 
b) salmons 
c) salmon 
d) any salmon

16.   “Are there any pictures on the walls of your office?” 
— “Yes, there’s one — … Picasso”.
a) the 
b) — 
c) a  
d) an

17.  “And are you … Breed? ”  
— “Yes, I am. The fourth generation in this location”.
a) the 
b) — 
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c) a  
d) an

18.  He was offered … he wanted to get very much.
a) job 
b) a job 
c) jobs 
d) the job

19. Are you … Julia Brown everybody is talking about these days?
a) the 
b) — 
c) a  
d) an

20. She married …  Johnson.
a) the 
b) — 
c) an  
d) a

Task 3.  Choose the correct option of the verb form.    
(20 × 0,1 = 2 points)

1. I wrote to you to ask not to see anyone till I …
a) come
b) have come
c) came
d) should come

2. By the time you receive this letter I … my final exams.
a) shall finish
b) will have finished
c) finish
d) have finished
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3. I’m going to get to the airport early. I can read a book while I … .
a) wait
b) will wait
c) am waiting
d) shall be waiting

4. … Jane today? I have a message for her.
a) Will you be meeting
b) Will you have met
c) Will you have been met
d) Are you met 

5. I … John tomorrow as we work in the same office.
a) shall have met
b) will be meeting
c) going to meet
d) meet

6. We must go now. The play … in half an hour.
a) starts
b) is starting
c) would start
d) will have started

7. Mother said that Aunt Bessie … soon.
a) will come
b) was coming
c) would have come
d) comes

8. We’ll be there at about 11. It … raining already.
a) will have stopped
b) stops
c) stopped
d) is stopping
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9. How long is it since you … here?
a) had moved
b) move
c) moved
d) was moving

10. I … my lawyer tonight.
a) saw
b) am seeing
c) will have seen
d) had seen

11. I … my bank manager this morning. I’ve fixed an appointment.
a) saw
b) shall have seen
c) will be seeing
d) am seeing

12. By 7.00 p.m. they …tennis for eight hours.
a) will play
b) will be playing
c) will have been playing
d) will have played

13. Hardly he … the pillow when he fell asleep.
a) touched
b) had touched
c) have touched
d) touches

14. He’ll change his mind after he … the document.
a) saw
b) has seen
c) had seen
d) will see
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15. I … for a new car for months before I bought one.
a) had looked
b) had been looking
c) have been looking
d) looked

16. He … the poem by the time you come tomorrow.
a) will be learning
b) will learn
c) will have learnt
d) learns

17. My arms are aching now because I … since two o’clock.
a) am swimming
b) swam
c) swim
d) have been swimming

18. Ann was out of breath because she … for a long time.
a) had been running
b) did run
c) has been running 
d) ran

19. So you sing in a rock band, do you? How long … that?
a) do you do
b) are you doing
c) have you done
d) have you been doing

20. I’m sure she … . Her eyes looked red.
a) was crying
b) had been crying
c) has cried
d) cries
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Task 4.  Choose the correct option of the verb.    
(20 × 0,1 = 2 points)

1. The mother … not to worry about her sick boy as he was out of danger. 
a) was told  
b) is told 
c) told 
d) has been told

2. Peter was late for the party, so when he went into the room all 
guests … to each other .

a) were introduced 
b) had been introduced
c) would be introduced  
d) introduced

3. When I went into the cinema, the film ….
a) was being shown  
b) was shown
c) showed  
d) will be shown

4. A new stadium … opposite our house lately.
a) will be built 
b) is being built 
c) has been built  
d) has built

5. We will send you this report as soon as all the dates … finally.
a) have been fixed  
b) is being fixed
c) will be fixed  
d) is fixed
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6. It’s not really our house yet. It … .
a) hasn’t paid for  
b) aren’t paid for
c) hasn’t been paid for  
d) hadn’t been paid for

7. As the building was dangerous, it … at last.
a) is knocked down 
b) being knocked down
c) had been knocked down  
d) will be knocked down

8. Fred is not in his room and his bed … in.
a) hasn’t been slept  
b) wasn’t slept
c) isn’t being slept 
d) hasn’t slept

9. A lot of stories … before they went to bed.
a) had been told  
b) were told 
c) will be told 
d) had told

10. The house … for a year before they moved in.
a) was locked up  
b) had locked up
c) had been locked up  
d) is being locked up 

11. He said that I … visit him any day I liked.
a) may 
b) can 
c) were 
d) might
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12. His mother said the boy … doing his lessons.
a) can be 
b) must be 
c) might be 
d) need to be

13. It was raining and she … take an umbrella.
a) must 
b) ought 
c) had to 
d) had

14. The boy … be reading something funny. He is laughing all the time.
a) must have 
b) must 
c) should 
d) need

15. There is no reason why you … help her.
a) shouldn’t 
b) must have 
c) might have 
d) ought

16. If you don’t want to miss the train, you … take a taxi.
a) shouldn’t 
b) must have 
c) ought 
d) should

17. She was angry, and for a while she … make Jack the object of her anger.
a) could 
b) can 
c) must have 
d) might have
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18. I can’t go to the cinema with you. I … to be at the hospital at five.
a) can 
b) must 
c) am 
d) should

19. Her advice was reasonable. You … it.
a) shouldn’t follow 
b) couldn’t follow
c) may be following 
d) should have followed

20. I wish I … really talk to my mother.
a) can 
b) could 
c) may 
d) should

L E V E L  I I 
VOCABULARY COMPETENCE

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

1. Certain medicines can now help to ......... life.
a) delay 
b) prolong 
c) stretch
d) expand

2. Workers are paid money for their ......... .
a) labour 
b) duty 
c) job
d) career
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3. When he is nervous, his hands ......... .
a) shake 
b) vibrate 
c) shiver
d) shudder

4. If you ........ your gloves there, you’ll never remember to pick them up.
a) leave 
b) misplace 
c) forget
d) lose

5. The baby tried to walk, but it kept falling .........
a) back 
b) off 
c) on
d) over

6. The Republican Party have been in ......... in the U.S.A since 2000.
a) force 
b) rule 
c) authority
d) power

7. He was so tired that he fell ......... during the lecture.
a) sleeping 
b) asleep 
c) sleepy
d) sleepless

8. I didn’t have time to read the newspaper but I had a quick ......... 
at the headlines.

a) glance 
b) gaze 
c) wink
d) stare
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9. I had to ......... out of the window to shout to him.
a) bend
b) lean
c) bow
d) stick

10. Look in the telephone ........ for his phone number.
a) directory
b) catalogue
c) leaflet
d) brochure

11. Working in the bar at night provided another source of ......... for Paul.
a) wage 
b) pay 
c) salary
d) income

12. The ......... of the roses was beautiful.
a) flavour 
b) savour 
c) odour
d) scent

13.  My friends and I are going to ......... a house together.
a) lend
b) hire
c) rent
d) borrow

14. Be careful skating on that pond - the ice might ......... .
a) crash
b) smash
c) crack
d) tear
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15. A huge ......... spread across her face when she saw her boyfriend.
a) grin 
b) giggle
c) chuckle
d) laugh

16. The driver had to .. ....... quickly to avoid hitting a tree.
a) swing
b) sway
c) twist
d) swerve

17. There was a long ......... on his face.
a) bruise 
b) blister 
c) scar
d) bump

18. Late arrivals to the theatre will be ......... entry until the interval.
a) neglected 
b) refused
c) ignored
d) rejected

19. It was a terrible accident, but fortunately there were very ......... 
casualties.

a) little 
b) small 
c) few
d) less

20. The princess hoped one day to marry a .. ...... prince
a) handsome
b) pretty
c) beautiful
d) delightful
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Task 6. 
І. Read the text and choose the correct answer (A, B, C or D) to fit 

each gap.  (10 × 0,2 =  2 points)
Being a business traveler.

Are you (1) ….  of travelling? At first sight, having a job which (2) …  
going on long business (3) …  looks glamorous. The reality, however, of-
ten (4)… from the image. Many business travelers soon (5) … off living 
out of a suitcase. As a business traveler, you often (6)… at a place, (7)… 
 into the hotel, have your meetings and then (8)… immediately back to 
the airport. Many business travelers rarely (9)… time to see the (10)… 
or experience the local culture.
1 A keen B interested C fond D enthusiastic
2 A contains B involves C occupies D needs
3 A trips B journeys C travels D voyages
4 A breaks B alters C changes D differs
5 A come B go C are D take
6 A arrive B reach C get D make
7 A check B examine C look D inspect
8 A run over B pull out C set off D join in
9 A discover B find C locate D place
10 A sights B pictures C displays D scenes

Ta s k  6. 
ІІ. Use the word given in capitals at the end of the lines to form 

a word that fits in the gap. (10 × 0,2 = 2 points)
Dubai, in the United Arab Emirates, has been an important port 
city since the  beginning of the 20th century. Its nickname is ‘City 
of Gold’ as it is (1) …  for its trade in gold. Dubai is an important 
business and (2) … centre as well as a popular tourist (3) … Most 
of the United Arab Emirates’ banks and (4) … companies have  
their headquarters there. (5) … in Dubai centres around shop-
ping. This comes in the form of large shopping centres selling 
(6) …  labels and international goods. There are also the souks, 
or markets which offer a more (7) … and  (8) … shopping ex-
perience for the tourist. Dubai has a well-earned reputation as 
a shopper’s paradise. Unfortunately, (9)  … usually comes sec-
ond to  shopping. However, there are many attractions to enjoy 
(10) … Sheikh Saeed AI Maktoum House, the Dubai Museum in 
the restored AI Fahidi Fort, and the Heritage Village of Hatta.

FAME
COMMERCE
LOCATION
INSURE
TOUR
DESIGN
TRADITION
ATMOSPHERE
SIGHT
INCLUDE
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READING COMPREHENSION

Ta s k  7. You are going to read about some festivals. For ques-
tions 1–8 choose from the festivals (A-E). Some of the festivals may 
be chosen more than once.  (10 × 0,4 = 4 points)

THE FESTIVE YEAR.

The Rio Carnival in Brazil.      A
This festival is by far the largest in the world. Hundreds of thousands 

of visitors come every year for the celebrations before the Start of Lent, 
(a fasting period of forty days before Easter). The carnival takes place in 
the Sambadrome, a huge new Stadium. There, samba schools compete 
with each other for the best costumes and dancing. They spend a lot of 
time and money on carnival preparations. making fantastic costumes, 
masks, decorations, mobile floats and teaching the samba. In the past, 
the carnival procession was held in the streets of Rio, where beautifully 
clothed people threw streamers and confetti and danced for tour days. 
Nowadays, the world’s biggest street party has become a pleasure only 
for those who can afford the entrance fee.

Octoberfest.      B
Foreign beer-lovers might think that the Germans are unimaginative 

when it comes to beer because. good as it is, it all seems to taste very sim-
ilar. There are, however, many regional and seasonal differences, particu-
larly in Bavaria and Munich. Oktoberfest, the world’s largest beer festival, 
actually begins in September and, to mark the occasion, each of Munich’s 
many breweries makes a special beer. Because of this, an astonishing va-
riety of different types and strengths of beer are available at this festival.

The Fallas Festival.      C
The most spectacular of Spain’s thousands of festivals must be Valen-

cia’s Fal as Fiesta, a two-day event celebrating the end of winter. The Fal-
las Fiesta and street party start at noon on St. Joseph’s Day, 19th March, 
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with a deafening explosion of fireworks. Then there are contests for the 
best paella - a traditional Valencian rice dish. People gather in the streets to 
admire the costumes of the men dressed up as the Moors who occupied 
the city until the 13th Century. In the months before the fiesta, craftsmen 
create around 370 papier mache sculptures, the fallas, which are detailed 
caricatures of local people. At midnight, when the fallas are burnt, the burst 
of flames and fireworks symbolically forces out the winter.

The Tibetan Butter Lamp Festival      D
Buddhists believe that nothing is permanent, and on the 9th of 

March they celebrate this belief. Long before the festival begins, monks 
make their preparations by mixing brightly-coloured dyes into huge 
quantities of iced butter. It takes them several months to carve the fro-
zen butter into highly decorated statues, some of them as much as 8 
metres high. On the day of the festival itself, the sculptures — support-
ed by wooden frames — are carried through the streets and greeted 
with cheers from the excited crowds. Afterwards, the figures are thrown 
into a river by the monks who made them to demonstrate the idea that 
not even the most beautiful things last forever.

The Dragon Boat Festival      E
In China, towards the end of June, people celebrate a holiday known 

as the Dragon Boat Festival. The festival is held to honour the memory 
of Qu Xuan, a politician and poet who, in the year 278 B.C., is said to 
have committed suicide by jumping into a river. It is said that local peo-
ple threw rice dumplings into the water to save Xuan’s soul from the 
evil spirits in the river. Nowadays, boat races are held every year to re-
mind people of the search for the body of the dead poet. Spectators eat 
rice cakes and crews row large dragon-shaped boats. Some researchers, 
however, say that dragon boats existed long before the death of Qu 
Xuan, and the modern festival is a combination of several old traditions.

Which festival(s)
1. marks the death of a particular person? 
2. gives people a large variety to choose from?  
3. involve a competition? 
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4. makes unusual use of a food? 
5. marks the beginning of a season?  
6. marks the beginning of a religious period?  
7. probably dates back longer than was previously thought?  
8. involve dressing up in special costumes?  

L E V E L  III     (10 points)
LISTENING COMPREHENSION

Ta s k  8.  You are going to listen to a psychologist talking about 
the influence of the family on the personality. Decide if the state-
ments 1–10 are true (T) or false (F). (10 × 0,5 = 5 points)

1. Norah Levy is publishing her new book “We are family” this week.
2. The strongest factor influencing our position in the family is our 

personality.
3. The firstborn children are pretty sure in themselves.
4. The firstborn children don’t worry about a lot of things when they 

get older.
5. The firstborn children always get what they want.
6. The middle children always have other children to play with.
7. The middle children are always in good mood.
8. The youngest children always help their older brothers and sisters.
9. The youngest children use their chance to get what they want.
10. The youngest children can be somewhat egoistic.

WRITING

Ta s k  9. You have won a free 3-day trip to Great Britain for two 
people. To find a companion, you need to write an involving post 
to any of the social networks (100-120 words) describing the cities 
you would you like to visit and sights would you like to see there.

(5 points)
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■  10 к лас

L E V E L  I      (8 points)
GRAMMAR COMPREHENSION

Ta s k  1.  Choose the correct form of the verb. (20 × 0,1 = 2 points)
 
1. My brother is an actor. He … in several films.

a) has appeared  
b) has been appeared
c) has been appearing 
d) had appeared

2. You know that Peter … to the States several times.
a) was 
b) has been 
c) had been 
d) is 

3. It has been said that the weather is going to be nice today, but it … .
a) doesn’t 
b) hasn’t 
c) didn’t 
d) isn’t

4. I … you are very impolite.
a) think 
b) am thinking 
c) have thought 
d) will be thinking

5. Where are the scissors that I … yesterday?
a) had bought 
b) have bought 
c) bought 
d) was buying 
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6. I’ll tell Anna all the news when I … her.
a) shall see 
b) saw 
c) see 
d) will be seeing

7. I read your novel not long ago. I … anything more awful before.
a) have never read  
b) never read
c) has never read  
d) had never read

8. The President …out of the building and is going to make a speech.
a) come 
b) has come 
c) have come 
d) was coming

9. This isn’t my first visit to London. I … here before.
a) have been 
b) haven’t been 
c) was 
d) had been

10. I’ve got my key. I found it when I … for something else.
a) look 
b) have looked 
c) didn’t look 
d) was looking

11. Something very strange …to me on my way home from work 
yesterday afternoon.

a) happened 
b) was happening 
c) happens 
d) has happened
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12. The house was dirty. We … it for weeks.
a) didn’t clean  
b) hadn’t cleaned
c) weren’t cleaning 
d) don’t clean

13. As soon as the exams …over the students will leave for their homes.
a) are 
b) will be 
c) were 
d) would be

14. Since I saw her last she … many new articles.
a) has written 
b) had written 
c) writes 
d) was writing

15. Can you tell me when Nick … here next time?
a) is 
b) will be 
c) was 
d) is being

16. I … you just now I had never had time for much fun.
a) told 
b) had told 
c) had been told 
d) tell

17. When the teacher came to his desk he understood that somebody 
… through examination papers.

a) looked  
b) had looked
c) had been looked 
d) will look



47

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

18. I shall tell him the news when he … me.
a) joined 
b) joins 
c) will join 
d) join

19. I … him since he graduated from the University.
a) hadn’t met 
b) didn’t meet 
c) don’t meet 
d) haven’t met

20. You …some silly remarks when I’m speaking.
a) always made  
b) are always making
c) were always making  
d) will always make

Ta s k  2.  Choose the correct form of the word. (20 × 0,1 = 2 points) 

1. Two-thirds of the food produced on the farm … used to feed 
people in that region.

a) is 
b) are 
c) been 
d) being

2. This is my car. It’s … Mercedes. It’s new. It’s fast.
a) the 
b) — 
c) a  
d) an
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3. The house was a … building.
a) nice old stone 
b) nice stone old 
c) stone old nice 
d) old nice stone

4. The picnic won’t be any fun without you and … .
a) them 
b) they 
c) we 
d) she

5. I’m afraid I can’t help you; you’ll have to ask … else.
a) anyone 
b) one 
c) someone 
d) anybody

6. … people like to have their vacation in winter, because it’s too cold.
a) Few 
b) A few 
c) Much 
d) A little

7. The teacher told the student to look up the rule himself as it … 
many times.

a) will explain  
b) was being explained
c) had been explained  
d) would be explained

8. They waited at the cash-desk while the check … .
a) was being written  
b) was writing
c)  had been written  
d) has been written 
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9. … Mary had checked the car beforehand, she would have noticed 
that it wasn’t safe.

a) If  
b) Unless  
c) In case 
d) When

10. We thought he … have been informed about the matter.
a) may 
b) might 
c) will 
d) can

11. … he have translated the text without making a single mistake?
a) Should be 
b) Can 
c) Must 
d) Might have

12. He could see her face … over the little kitten.
a) to bend 
b) being bent 
c) having bent 
d) bent

13. I look forward to … you at the party.
a) to see  
b) see  
c) seen  
d) seeing

14. I was getting sleepy, so I let my friend … the car.
a) to drive 
b) drive 
c) driven 
d) to be driven
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15. Lillian deserves … the truth about what happened last night.
a) to tell 
b) to be told 
c) told 
d) to have told

16. The worse your school marks are, the … your parents become.
a) angry  
b) angrier 
c) angriest  
d) more angry 

17. The girl told me her address, which I … down on a piece of paper.
a) wrote 
b) have written   
c) was writing  
d) had written 

18. Everyone complained … the awful food.
a) about    
b) for    
c) on    
d) over

19. The plane … has just taken off is an hour late.
a) it   
b) what    
c) which    
d) who

20. The … news informed about the President’s visit to China.
a) last 
b) next 
c) late 
d) latest
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Ta s k  3.  
І. Write an article a/an or the in each gap where necessary. If an 

article is not necessary, write a dash (-).     (10 × 0,1 = 1 point)

Ray: Hi, Sandy! How was (1) … film?
Sandy: Great! We took (2) … taxi and (3) … taxi driver got lost, so we 

almost missed  (4) … start. What about you? What did you do last night?
Ray: Oh, I just stayed at home. I listened to music for a while and then 

watched (5) … news.
Sandy: Oh, yes? So what’s happening in (6) … world? Anything 

I should know about?
Ray: Well, there was (7) … interesting report on (8) … Asia. It gave 

me some ideas for (9) … geography essay we were talking about (10) …
other day.

Sandy: Ah, right. Anything else?
Ray: Nothing important. 
Sandy: Okay. Bye.

Ta s k  3. 
ІІ. If a line is correct, put a tick (v) next to the number. If there is 

an extra word in a line write it next to the number. (10 × 0,1 = 1point)

Being an only child

1 _______  I’m an only child. People often say to me: ‘Wouldn’t you 
be a lot

2 ______   happier if you have had brothers and sisters?’ but I don’t 
see it like that.

3 ______   It’s true that if I had had a brother or sister, I would have 
someone closer

4 ______  to my own age to talk to and play with at home, but I don’t 
think that’s
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5 ______  very important provided for you have close friends, which 
I do. If my

6 ______  parents would had more children, they wouldn’t be able 
to spend so much

7 ______  time with me. And we have great fun together! Also, ex-
cept if I had a

8 ______ brother or sister, I’d have it to share a bedroom with them. 
That might be

9 ______  fun, but what would happen if I wanted to play my CDs 
and he or she had

10 _____ to study? No -I don’t want a brother or sister, unless it will 
happens, of course. In that case, I’ll think it’s the best thing in the world!

Ta s k  4. Complete using the correct form (-ing form, bare infin-
itive or full infinitive) of the verbs in the box. Use each verb only 
once. (20 × 0,1 = 2 points) 

achieve     be     behave     come     do     Hope     improve     learn     listen        make     
play     take     tell     try     use     work     prevent     know     sit down     give up

Report: William Watson
William Watson sometimes seems to be afraid of (1) _____ hard. 

He can’t help (2) _______ to avoid (3) _______ anything that involves 
(4) ________ his brain, particularly on Friday afternoons. He seems to 
detest (5) _________ life seriously, and pretends he isn’t capable of  
(6) _______ anything of worth. This is unfortunate as, with a little more 
effort, William could succeed in (7) ______ great progress. 

However, at present he frequently just wants (8) ______ the 
fool. He enjoys (9) _______ jokes. Presumably, he imagines this (10) 
_______ the best way to make friends, but in fact he often just ends up 
(11) ________ the other students from (12) ________.  He has promised 
on several occasions (13) _______ his behaviour in class, but then he 
just keeps on (14) _______ in exactly the same way. Recently, I have 
had to beg him (15) ______ and be quiet in the classroom, but it’s dif-
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ficult (16) _______ how to make him (17) ______ to his senses. He just 
doesn’t seem interested in (18) _______ to my opinion. I’m tempted 
(19) ________ even (20) _______ that he might improve. Having said 
that though, Mr. Watson is an extremely good maths teacher!

Julie Cross - 5A  

L E V E L  II     (12 points)
VOCABULARY COMPETENCE

Ta s k  5.   Choose the correct word. (20 × 0,2 = 4 points)

1.  Clara has got perfect ... and can even see well in the dark.
a)  view
b)  eyesight
c)  sight
d)  site

2. The police tried to catch the thief, but he ran … too quickly.
a)  away
b)  forward
c)  past
d) after

3.  She could barely … out the cottage in the darkness.
a)  spot 
b)  make
c)  see 
d)  draw

4.  Large companies sometimes try to take … smaller companies by 
buying a majority of the shares.

a)  in 
b)  after 
c)  down
d) over
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5.  Since I live on the ... of the city, I have a long drive into town every day.
a)  suburbs 
b)  outside 
c)  outskirts
d)  border

6.  It took us ages to get here, but ... we’re home!
a)  lately 
b)  eventually
c)  at last 
d)  in the end

7.  The TV was very expensive so I’ve arranged to pay for it in ... .
a)  deposits 
b)  sections 
c)  installments
d)  portions

8.  The jury ... their verdict of not guilty.
a)  mentioned 
b)  presented
c)  announced 
d)  said

9.  He often gets lost because he never pays attention to the road .... .
a)  signals
b)  signs  
c)  posts
d)  symbols

10.  She used the ... of the cloth to make a patchwork quilt.
a)  leftover
b)  rest
c)  ending
d)  remaining
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11.  Many birds ......... south during the winter months.
a)  emigrate
b)  originate
c)  immigrate
d)  migrate

12. … sandwiches and salads there were also soft drinks and cakes 
on the table.

a) Beside 
b) Besides 
c) Except 
d) As well

13. Jane doesn’t like cold weather, her friend doesn’t like it … .
a) also 
b) too 
c) either 
d) neither

14. The Browns can’t … such a house, they are short of money.
a) allow 
b) permit 
c) afford 
d) let

15. The … of the clock moved and stopped forever.
a) arm 
b) hand 
c) leg 
d) foot

16. The teacher … many pictures of London after her visit to Great Britain.
a) took 
b) brought 
c) fetched 
d) did
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17. At last the sun has … and birds started singing in the forest.
a) got up 
b) raised 
c) risen 
d) arose

18. We needn’t go shopping, because we’ve got … milk in the re-
frigerator.

a) little 
b) a little 
c) few 
d) a few

19. He … the door and it opened widely into the hall.
a) pulled 
b) pushed 
c) dragged 
d) grabbed

20.  … of houses were under construction in this district of the town.
a) The number
b) A number 
c) A numeral 
d) A figure

Ta s k  6. 
І. Read the text below and choose the correct answer (A, B, C or D) 

to fit each gap.  (10 × 0,2 = 2 points)

Native English Animals

Now England has hardly any predatory animals in the (1) __________, 
but has it always been that way? Not according to ancient rhymes. En-
gland was once a country where predatory animals freely roamed and 
so danger lurked.
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Many centuries ago bears, wolves, lynx, etc, ranged the for-
ests and woodlands. Also wild boar, Elk and Aurochs (wild bulls) 
were (2) _________. However, although some of these species hung on 
till medieval times, most of these animals were long gone by that time.

The last English wolf in England was probably killed and the pop-
ulation extinct by the 16th century, although in Wales it is thought to 
have lasted a few centuries (3)_______. The great Auroch herds did not 
least nearly as long and were sadly gone as early as the 9th Century, 
although on the continent it lasted for many, many more centuries.

There was an even bigger size herding animal in Britain in the ear-
ly centuries. The Giant deer species called Megaloceros, with an antler 
span of up to 3 meters; it was possibly (4) __________ by the time Neo-
lithic man was making wooden stockades. But the antlers were often 
found, and perhaps used for digging with.

Lynx is thought to have gone by the 10th Century, in England at least. 
It is thought that the Neolithic settlers mingling with peoples already 
present or taking over, came from the continent and brought their own 
animals; cattle, (5) __________ dogs and cats, pigs and also goats with 
them and built the wooden stockades to protect them.

In Saxon England land was cleared  (6) __________  the forest and 
a large communal area was used for farming; this was divided into 
strips called furrows. However by Medieval times the rich landlords had 
claimed a lot of land and planted hedges (7) ______ their boundaries. 
This may have meant farming was easier, but for the poor it meant they 
were beggared and starving, as the loss of their land meant the loss of 
their livelihoods.

Land by the Thames was taken from the people in medieval times and 
given over to sheep farmers for the trading of wool, which by then had 
become an important industry that provided (8) _________ for the crown.

So by now most of the original predatory or herding wild animals 
had been  (9) __________  by non-native species. Thankfully there is 
now a program that is rereleasing our original, surviving animals back 
into their own natural habitat. We (10) ______ desperately that this is 
successful.
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1. A wild B nature C wood D plain
2. A rich B plentiful C many D brimful
3. A longer B later C more D earlier
4. A dead B obsolete C extinct D vestigial
5. A schooled B captured C educated D domesticated
6. A to B from C out of D of
7. A to mark B to show C to exhibit D to label
8. A pay B fee C income D rent
9. A survived B transferred C carried D replaced
10. A dream B hope C think D sure

Ta s k  6. 
ІІ. 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)

A new Hobby

I saw some badminton on TV and found it quite (1) _______ 
so I thought I’d see if there was a club or (2) _______ in my 
area. I looked everywhere but, (3) ______ , the nearest club 
was 80 kilometres away. So, without any (4) _______ I decid-
ed to form my own club. It was very hard in the beginning 
I  didn’t have any (5)  ______ and I had to convince a few 
people that it was an (6) ______ way to keep fit. I organised 
a small (7) ________ which was a lot of fun, and things start-
ed to grow from there. Now we’ve got a full-time (8) ______ 
and our (9) ________come from all over the country. One of 
our members was even a bronze (10) _______ in the national 
championship!

INTEREST
ASSOCIATE
FORTUNE
KNOW
EQUIP
ENJOY
COMPETE
TRAIN
OPPOSE
MEDAL

READING COMPREHENSION

Ta s k  7. You are going to read the text about a famous singer 
Amy Lee.  For questions (1–10) choose the correct answer (A, B, C or 
D). (10 × 0,4  = 4 points)
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Rock Star

In the masculine universe of rock, singer-songwriter Amy Lee fits 
right in. She brings her Goth girl self to the table and to the recording 
studio, no questions asked. The co-founder and lead vocalist for Eva-
nescence lets her unrelenting strength and sheer determination push 
through a downpour of adrenaline-amped guitar riffs with her sooth-
ing, classically trained piano stylings.

Evanescence brings to the forefront heart-pounding musical com-
positions fronted by Lee’s ethereal yet reality-crashing vocals. With the 
debut of their album, The Open Door, Lee views the journey that led her 
to this point of self-realization. In the world of musical “geniuses”, Lee 
stands out, simply because she realizes that it’s worth going on your 
own. Her mantra: trust yourself. Believe in yourself.

Amy Lee was born in Riverside, California, to parents John Lee, a disc 
jockey and TV personality, and Sara Cargill. She has a brother named 
Robby and two sisters, Carrie and Lori. Lee had a younger sister who 
died in 1987 at the age of three from an unidentified illness. The songs 
“Hello” from Fallen and “Like You” from The Open Door have been writ-
ten for her late sister. Lee took classical piano lessons for nine years.

Her family moved to many places and eventually settled in Little 
Rock, Arkansas, where Evanescence was formed. In keeping with their 
tradition of supreme independence, the band didn’t follow the tried 
and tired route to becoming a stadium pleaser. 14-year-old Lee and 
a guitarist Ben Moody paired up and focused their energies on creating 
a new sound. They decided to go on their own and build their band up 
slowly and fiercely. In 2000, Evanescence recorded their debut album 
Fallen. 

Fate didn’t come knocking, but rather it practically blew the door off 
its hinges in the spring of 2003 when Evanescence’s debut album, Fall-
en, hit the airwaves. Fallen sold more than 14 million albums globally, 
and was certified gold or platinum in over 35 countries. 

On October 22, 2003, Moody left the band citing “creative differ-
ences”. In an interview several months later, Amy said: “...we’d gotten to 
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a point that if something didn’t change, we wouldn’t have been able to 
make a second record”. 

And in 2004, Evanescence was nominated for five Grammy Awards. 
They’ve got two, including the biggie, Best New Artist.

And the Grammy experience? “It feels like you are in high school 
collecting all of your awards at the end of the year,” Lee laughs. “I real-
ly appreciate those who took the time to understand our sound. I was 
stoked.” When she heard their name called, “I didn’t expect it,” Lee re-
members. “I had my shoes off, so, of course, had to put them back on.”

Armed with their second album and its first single, with the title, “Call 
Me When You’re Sober,” Lee talks about her natural growth as a female 
artist and coming to terms with her artistic freedom. “I didn’t want to 
make the same album twice. Now I was allowed to grow and that gave 
me confidence as an artist.”

Lee has a recognizable fashion style, marked by her occasional use of 
gothic make-up and taste for Victorian-styled clothing. She also designs 
many of her own clothes, commenting that she would rather make her 
own clothes because it is hard to find what she exactly wants elsewhere. 
Lee states that her daily style is very different from when she performs. 
She explains that her on-stage wardrobe is meant to preserve the atmo-
sphere of the songs and complete the image. 

Now, Lee is a well-seasoned artist who knows exactly what she 
wants. And that is her advice for women trying to break into the biz, 
“You have to feel what is right in your heart. If someone is telling you 
to do something just because it’s good for business, it’s a lie. Just trust 
yourself; it may take longer, but not everybody knows what they are 
talking about.” 

1. According to the first paragraph, which of the following is true of 
Amy Lee?

A  She is equally keen on singing and song-writing.
B  She makes a lot of efforts to succeed in rock.
C  She can play both guitar and classical piano.
D  She pushed hard to set up Evanescence.
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2. According to the author, Amy Lee is outstanding because _____ .
A she fronts an otherwise male rock group
B  she reached the point of self-realization
C  she has unique vocal capabilities
D  she stays independent in the world of rock

3. The songs “Hello” and “Like You” are devoted to
A Lee’s sister Carrie
B Lee’s younger niece
C Lee’s sister who died at the young age
D Lee’s brother Robby

4. What does the author mean by saying that “the band didn’t follow 
the tried and tired route to becoming a stadium pleaser”?

A  The band was tired of performing at the stadiums.
B  The band tried to pave their own way to popularity.
C  The band failed to please a majority of listeners.
D  The band tried to keep independent traditions of rock.

5. The expression “blow the door off its hinges” means
A  to make the door open
B  be considerably better or more successful than
C to open something widely
D  to knock at the door

6. In stating “I was stoked”, Amy Lee means that she was _____ .
A  hardly surprised
B  very amused
C  extremely pleased
D  well prepared

7. At the ceremony of Grammy Awards, Amy Lee
A didn’t take her award because she didn’t hear her name
B didn’t wear any shoes
C didn’t have her shoes on when her name was called
D had to put on old shoes
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8. Amy Lee’s every day clothes
A are exactly like her onstage wardrobe
B are Gothic-styled
C are designed by herself
D are not like her stage costumes

9. Which of the following best characterizes Amy Lee at present?
A  She has become an experienced performer.
B  She’s gained confidence in doing business.
C  She is not afraid of the stage any longer.
D  She is confident enough to perform alone.

10. What is NOT mentioned in the text?
A Amy Lee has played the piano for many years
B Amy Lee has composed music by herself
C Amy Lee and Ben Moody have tried to create a new sound
D Amy Lee has been recognized as an outstanding songwriter

L E V E L  III     (10 points)
LISTENING COMPREHENSION

Ta s k  8.  You are going to listen to a newspaper journalist talking 
about the difficulties of immigrants learning to lose their accents. 
Mark the sentences (1–10) true (T) or false (F). (10 × 0,5 = 5 points)

1. Assouma Nyirabahizi left her home and job in Rwanda in search of 
a brighter future.

2. She attends the classes to get rid of her accent. 
3. Together with seven other students she pays for classes conduct-

ed by the city of Portland.
4. The need to be understood affects every part of immigrants’ lives.
5. Marta Greenlaw is not only a teacher. She is also a speech specialist.
6. During the class the students are telling the teacher how import-

ant the 44 sounds are for the English language.
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7. Speaking without an accent is especially important in Maine, 
which is the least assorted state in the country.

8. Many people who live in Maine have not heard foreign accents 
even in movies or on television.

9. Heavy accent makes immigrants impatient and unfriendly with 
people.

10.  Losing an accent is an everyday struggle for the immigrants.

WRITING

Ta s k  9. Your English friend is planning to travel across Ukraine. 
But he doesn’t know what means of travelling to choose. Write him 
a letter (120-150 words) in which

- tell him about the advantages and disadvantages of dif-
ferent means of travelling, 

- warn him about the problems he is likely to face, 
- give advice how to avoid them.
 (5 points)

■  11 к лас

LEVEL I 
GRAMMAR COMPREHENSION

Ta s k  1. Put the verbs in brackets into an appropriate verb form.

1. By the middle 2008 many parts of Europe  …………… the worst 
economic recession for decades (experience)

2. I wish I  …………… (teach) how to use computer when I was at 
school.

3. I don’t feel like visiting my relatives this year so I  …………… (not 
go).

4. You’d better  …………… (go) to bed as we have to be up early to-
morrow.
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5. Street crime figures   …………… by five percent in the last two 
months (rise)

6. The president  …………… (visit) Ohio in a week’s time.

7. He  …………… (not/go) with her if he had known she would be-
have so irresponsibly.

8. The victim  …………… home from work when she was attacked 
(come)

9. Suppose they  …………… (cancel) the flight. How would you have 
got home?

10. As the plane flew over we saw the workers  …………… the new 
opera house. (build)

11. When I was younger I  …………… (eat) pizza almost every day!

12. A lecture  …………… (give) in the main hall at the moment.

13. He’s really much more handsome in the flesh that I  …………… 
(think)

14. ‘You speak very good Chinese.’ ‘Thank you. It’s not surprising; 
I  ……………in Beijing for eight years next month.’ (live)

15. Thanks for your help with the garden; I  …………… ( cannot do) 
otherwise.

16. Man is said  …………… (invent) the wheel about ten thousand 
years ago.

17. The government demanded that the ambassador  …………… (be) 
recalled.

18. All the changing rooms  …………… so I had to wait in a queue 
(use)

19. You  …………… (get) fatter every day - you really should go on a 
diet.

20. I feel a bit sick now. I wish I  …………… (not/eat) so much.
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Ta s k  2. Complete the text with a suitable preposition in each space.

1. My boots are made ……. leather.
2. The criminal escaped ……. prison.
3. Being a nurse is hard work, especially if you’re ______ call all 

the time.
4. She accused the man _____ stealing.
5. The committee sees no problem ……. approving your appli-

cation for planning permission.
6. My parents expressed surprise ……. the fact that I’d finally 

found a job.
7. The students responded ……. the questions.
8. The passengers’ relatives were anxious ……. news of their 

loved ones.
9. The subcontractors should be able to supply you ……. spare parts.

10. He repented _____ his crime.
11. We congratulated him on his success ……. winning the 

Palme d’Or.
12. Daniel dreamed ……. some of his childhood friends last night.
13. I blame the poor standards of education ……. our schools.
14. The primary purpose of the police is to protect people ……. 

Criminals.
15. My grandfather’s very keen ……. trout fishing.
16. Steven failed ___ Maths last year.
17. Do you honestly think this faith healer will manage to cure 

him ……. his stutter?
18. The Chief Constable is going to present Harold …. this year’s 

award for bravery.
19. I object _____ being treated like that.
20. Somehow I managed to convince my parents …. my innocence.
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Ta s k  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.

1. It isn’t easy for Lynda to express her feelings.
DIFFICULTY           Lynda ……………… her feelings.

2. His parents made him stay at home last night.
LET          His parents ……………… out last night.

3. My dad helped me with my homework last night.
HAND          My dad ……………… with my homework last night.

4. Jane wasn’t late for once.
TIME           Jane ……………… for once.

5. Samuel is not trying to improve himself.
EFFORT           Samuel is  ……………… himself.

6. ‘Is washing the car now really necessary?’
HAVE          ‘Does the car  ……………… now?’

7. She was smiling, so I’m sure she was happy.
MUST          She was smiling, so ……………… happy.

8. We’ve missed the last bus, so there is no point in waiting.
WORTH          It ………………  because we’ve missed the last bus.

9. She spent her childhood in Spain.
BROUGHT          She  ……………… in Spain.

10. You need to reach a decision as soon as possible.
MIND         You need to  ……………… as soon as possible.
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Ta s k  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.

There have been signs of paranormal activity at Otley Hall 
at various times

0  ____√_______

over the last 200 years time. If tales of headless huntsmen 
and wailing nuns

1 ____________

don’t spook you out, do get this for a ghostly tale: a young 
Victorian man in

2 ____________

a silver gown emerges himself from the garden, walks 
through the front door,

3 ____________

whether or not will it happens to be open, and walks 
upstairs with a lantern,

4 ____________

before vanishing in the library. If local folklore it is to be 
believed, he does

5 ____________

this without fail at midnight on 6 September every year, 
this is being the date

6 ____________

of the untimely death of one George Carpenter, the 
gardener of the hall,

7 ____________

who met his doom in the library, had burned by his own 
lantern. Otley Hall

8 ____________

stands 3 miles north of the town of Rugby, England, and 
that is reputedly the

9 ____________

most haunted house in England, a claim which few who 
have never visited it would dispute.

10 ___________
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L E V E L  II  
VOCABULARY COMPETENCE

Ta s k  5. Complete each sentence with a word formed from the 
word in capitals. 

1. The new law ……… the police to stop anybody in the 
street.

POWER

2. The weather has been quite ……… this week. AUTUMN 
3. The band was made up of four ……… and one singer. INSTRUMENT
4. The diamonds of her bracelet ……… in the candlelight. SPARK
5. In the end, the salesman proved to be a ……… . TRAFFIC
6. This sentence was a last minute ……… . INSERT
7. I have to ……… the chicken before cooking it. FROST
8. The woman’s voice was ……… Margaret’s. MISTAKE
9. Wild animals live in ……… and sometimes in neglect 

in a zoo.
CAPTIVE

10. Oxygen is a ……… element of paramount importance 
for life.

GAS

11. She has had this scar on her forehead since ……… BABY
12. Your ……… on this document means that you agreed 

on it.
SIGN

13. The silence was ……… and premonition was in the air. EARTH
14. She was famous for her great ……… of outlook. BROAD
15. Smoking is ……… to health and yet so many people 

keep smoking.
INJURY

16. He is a highly revered ……… of the National Gallery. TRUST
17. This time he had a(n) ……… reaction. PREDICT
18. There’s been an increase in ……… rates lately. TRUANT
19. Psychologists show more ……… into human 

character and behaviour.
SIGHT

20. Unfortunately, ……… still exists in some parts of the 
world.

SLAVE
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Ta s k  6. Read the text and decide which answer (A, B, C or D) 
best fits each space. 

1. She liked the house so much that she decided to …........... an offer for it.

    A make B do C propose D put

2. He was so interested in his book that he didn’t …........... her enter the room.

    A remark B notice C recognise D realise

3. The immigration officer checked our passports a the …............

    A boundary B line C limit D border

4. The teacher made a note in the …........... that Paul was absent from school.

    A catalogue B list C register D directory

5.  His poor sense of balance made him …........... of riding a bicycle.

    A unable B impossible C incapable D improbable

6. She is …........... to be an expert on computers.

    A regarded B viewed C considered D noticed

7. David won’t …........... his son drive his car until he has passed his driving test.

    A permit B allow C let D leave

8. The jumper was very cheap. It was a real …........... .

     A sale B price C profit D bargain

9. Oh, what a …...........! I’ve left my calculator at home.

     A nuisance B worry C trouble D disturbance

10. I already had a diary, so when my mother bought me another I …........... it 
for a book.

      A turned B differed C altered D exchanged

11. The police tried to make him …........... to committing the crime.

       A inform B confess C condemn D uncover

12. This ship has a …........... of fifteen people.

       A team B cast C crew D company
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READING COMPREHENSION

Ta s k  7.   Read the text and fill in the gaps with parts of the sen-
tences given below. One of the parts should not be inserted.

 
Are there such things as telepathy and hypnosis? Or are they just the 

products of some people’s imagination? Telepathy means that you are 
able to pick up messages from someone else 1____________________. 
Somehow you communicate without any apparent messages changing 
hands. This can happen between people who cannot see each other at 
the time, or indeed happen to be thousands of miles away from each 
other. One of them is able, as they say, to read the other’s mind.

Another type of paranormal experience is connected with the 
strange powers 2____________________. The best example of this is 
hypnosis, in which one person – the hypnotist – appears to take control 
of the mind of his subject. Under hypnosis people act according to the 
wishes of the hypnotist. Hypnosis is now used quite widely in doctor’s 
surgeries and hospitals, instead of anesthetics. Patients who respond 
to hypnosis do not need an anesthetic before an operation, they only 
need the hypnotist 3____________________.

The third type of paranormal experience is connected with similar 
powers 4____________________. Perhaps the most famous of these is 
levitation, in which a person is able to float in the air. There have been 
many documented cases of such powers. Another form of such power is 
firemastery, in which a person is able to walk through a raging fire and 
remain unharmed.

It is also possible for such powers to exist over things. In other words, 
some people can use the force of their minds 5____________________. 
The celebrated Uri Geller has been reported as making a pair of cuf-
flinks fly all on their own across the Atlantic 6 ____________________. 
The same gentleman has demonstrated many times on television pro-
grammes all over the world his ability to make watches stop just by 
looking at them.
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A that some people can exercise over themselves.
B when he discovered he has accidently left them at home in New York.
C  that some people have over others.
D  even though neither of you knows how this is done.
E  when he is put in a trance and feels no pain.
F  to tell them they will feel no pain.
G  to move, make and break things.

L E V E L  III 
LISTENING COMPREHENSION

Ta s k  8. You will  hear a radio interview with a man who cured 
his depression through skydiving. For questions 1-8 complete the 
sentences.

During a tandem jump, an inexperienced skydiver makes the jump 
(1) …………… an instructor. 

Mike suffered from depression for (2) …………… .
He was diagnosed at the age of (3) …………… .
Mike believed his 21st birthday present was (4) …………… .
Mike says that, as he was about to jump for the first time, he felt 

(5) …………… .
During the dive, Mike felt happy and (6) …………… .
He says it is possible that the (7) …………… of the jump was what 

pushed him to snap out of his depression.
Mike says that skydiving is not a certain (8) …………… depression.

WRITING

Ta s k  9.  It is generally agreed that society benefits from the 
work of its members. Compare the contributions of artists to so-
ciety with the contributions of scientists to society. Which type of 
contribution do you think is valued more by your society? Write an 
essay (120-150 words) and give specific reasons to support your 
answer. (5 points)
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  СЕКЦІЯ  
«НІМЕЦЬКА МОВА» 

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

■  9 к лас

Niveau 1
Aufgabe 1.

Welches Wort passt? Ergänzen Sie das passende Wort in der rich-
tigen Form ein.

Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

einheimisch – fremd – ausländisch – unbekannt
1. Kennen Sie sich hier aus? – Nein, ich bin hier ___________________.

2. Die Regierung forderte die Verbraucher auf, die nationale Wirtschaft 
zu unterstützen und möglichst keine ______________________ 
Waren zu kaufen.

3. Bad Mergentheim? Der Ort ist mir ___________________.

4. Plötzlich wollten die Kunden nur noch importierte Waren kaufen, 
die _______________  blieben liegen.

färben – malen – streichen
5. Erst, wenn der Putz trocken ist, können die Wände 

_______________ werden.

6. El Greco hat seine Bilder oft in düsteren Farben _______________.

7. Nach der Erfindung der Anilinfarben wurden Textilien kaum noch 
mit Pflanzenfarbstoffen _____________________.

Freude – Glück – Fröhlichkeit
8. ________________ in der Liebe, Pech im Spiel. (Sprichwort)

9. Ich habe das mit großer ________________ gehört.

10. Sie ist von ansteckender _____________________.
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Aufgabe 2.
Finden Sie die Entsprechungen.
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

Alles an seinem Platz, aber an welchem?
0 Zigaretten Bank

1. Tabak Schachtel

2. Werkzeug Tonne

3. Akten Dose

4. Daten Ordner

5. Müll Kasten

Euphemismus und Wirklichkeit
0. Azubi (Auszubildender) Reiche

1. Mitarbeiter Putzfrau

2. Senioren Angestellter

3. Besserverdienende Untergebener

4. Raumpflegerin Lehrling

5. Nachgeordneter Alte / Greise

Aufgabe 3a.
Welches Verb passt? Ordnen Sie zu.
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwort-

blatt.

1. Software eingeben

2. Passwort vernichten

3. Virus laden

4. Computer ausschalten

5. Betriebssystem entwickeln
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Aufgabe 3b.

„Berlin ist eine Reise wert!“ Andere Orte aber auch. Was bieten 
sie? Ordnen Sie zu.

Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

1. Konstanz Hafen
2. Potsdam Zwinger
3. Dresden Bodensee
4. Hamburg Passionsspiele
5. Oberammergau Schloss

Aufgabe 4

Tessa schreibt eine Bewerbung per E-Mail. Sie findet im Inter-
net, wie ein Bewerbungsschreiben aufgebaut werden soll. 

•	 persönliche Anrede und Einleitung
•	 Darstellung des eigenen Profils – Was habe ich gelernt?
•	 Grund der Bewerbung – Warum bewerbe ich mich?
•	 Persönliche Stärken – Was kann ich besonders gut?
•	 Abschluss
Bringen Sie die einzelnen Teile der Bewerbung in die richtige 

Reihenfolge.
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.
Die richtige Reihenfolge

3

1. Ich würde gerne meine Fähigkeiten in Ihr Unternehmen einbringen 
und freue mich auf ein persönliches Gespräch.

2. Bei der Immobilienfirma Schröders & Co. in London habe ich ein 
Praktikum gemacht und konnte erste Berufserfahrungen sammeln.

3. Sehr geehrter Herr Rossmann,

4. Meine persönlichen Stärken sind der freundliche und offene Umgang 
mit Kunden und die engagierte Arbeit im Team.
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5. Dabei habe ich auch sehr gute Englischkenntnisse gewonnen.

6. Vor einem Jahr habe ich meine Ausbildung als Bürokauffrau 
abgeschlossen.

7. Mit freundlichen Grüßen
Tessa Meiske

8. Auch unter Stress kann ich mich sehr gut organisieren und bleibe ruhig,

9. Nun wohne ich wieder in München und suche neue 
Herausforderungen.

10. mit Interesse habe ich Ihre Anzeige im Tageblatt gelesen.

11. und außerdem habe ich sehr gute Computer- und Analysekenntnisse.

Niveau 2
Aufgabe 1. 

Schreiben Sie die unten stehenden Wörter in die Lücken.
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

Liebe Inge,
nun ist alles vorüber…. Wie schade, dass du nicht dabei sein konntest!
Freitagabend war bei Jens‘ Eltern der Polterabend (0). Wir haben eine 

ganze Menge altes _______________ (1) zerschlagen, also muss unsere 
__________________ (2) doch glücklich werden! Samstagvormittag war 
die ______________________ (3) auf dem ____________________ (4). 
Ich war furchtbar aufgeregt! Unsere Freunde Gitta und Hans waren die 
_____________________ (5). Meine Hände waren so feucht, dass Jens 
mir den ___________________(6) ganz leicht anstecken konnte….

Dann hat es im Gasthof Eber einen kleinen _________________ (7) 
gegeben, und dann mussten wir uns schon umziehen für die Kirche.

Ich war sooo schön! Mein __________________  (8) war ganz weiß 
mit kleinen rosa Blüten… Mein Bruder hat natürlich gesagt, ich sehe 
aus wie eine Praline. Der Idiot!

In der _____________ (9) hat mich mein Vater zum ____________ (10) 
geführt. Frag mich nicht, was der _______________ (11) gesagt hat, ir-
gendwie war ich wie im Traum.
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Vor der Kirche haben wir noch ein _______________ (12)  mit allen 
gemacht, das schicke ich dir mit! Als ich den _______________  (13) 
über meine _______________  (14) geworfen habe, hat meine kleine 
Schwester ihn gefangen! Und sie ist doch erst vierzehn!

Zuerst wollte ich ja ein großes _______________  (15), mit riesiger 
_______________  (16) und so, aber dann war ich eigentlich sehr froh, 
dass wir gleich auf unsere ______________ (17) gegangen sind. Dann 
gab es nur noch Jens und mich, und erst ganz langsam haben wir ver-
standen, dass wir jetzt ein _____________ (18) sind!

Nun sitzen wir in einem kleinen _______________  (19) auf Elba 
und sind glücklich und zufrieden. Ich schicke dir 1000 Grüße und 
_____________ (20)!

Deine Stefanie

Trauzeugen       Ehe       Schulter      Trauung        Polterabend       Ring      
Fest      Hochzeitstorte Küsse      Appartement      Standesamt       Geschirr      
Brautstrauß       Altar       Sektempfang Hochzeitsreise       Hochzeitskleid       

Pfarrer      Hochzeitsfoto        Ehepaar     Kirche

Aufgabe 2.

Lesen Sie den folgenden Text über die Geschichte des Schachspiels. 
Sind die Aussagen zum Text richtig oder falsch. Kreuzen Sie an.
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

Es gibt zahlreiche Geschichten darüber, wann und wo das Schach-
spiel entstanden ist. Die meisten Schachhistoriker denken, dass das 
Spiel um 500 nach Christus im Nordwesten Indiens begonnen hat, sich 
zu verbreiten, aber auch Persien oder China werden als mögliche Ur-
sprungsländer genannt. Das Schachspiel, wie es heute gespielt wird, 
ist eine Komposition aus den verschiedensten Regeln, Symbolen und 
Charakteristiken sowohl der östlichen als auch der westlichen Kulturen.

Einen ersten großen Erfolg feierte das Schachspiel in der arabischen 
Welt im achten und neunten Jahrhundert, was viele Quellen in Literatur 
und Poesie zeigen. Auf verschiedenen Wegen gelangte das Schachspiel 
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nach Europa. Über Konstantinopel kam Schach nach Russland, die Mau-
ren brachten es nach Spanien.

Im Mittelalter zählte Schach unter anderem neben Reiten und 
Schwimmen zu den sieben Künsten der Ritter. Zu dieser Zeit wurde 
Schach jedoch viel langsamer gespielt, die Figuren waren in ihren Be-
wegungen nicht so frei wie heute. 

De Kirche war in ihrer Beurteilung des Spiels nicht ganz sicher. Eini-
ge Kirchenoberen spielten selbst Schach, andererseits wurde das Spiel 
zum Beispiel 1310 in Trier verboten, da man fürchtete, dass es süchtig 
mache. Schließlich setzte sich das Spiel durch und man sah im Schach 
sogar ein Bild der göttlichen Weltordnung.  

Parallel zur geschichtlichen Entwicklung im Europa des 15. Jahrhun-
derts veränderte sich auch das Schachspiel. So, wie neue Kontinente 
durch die Seefahrt entdeckt wurden und Erfindungen das Leben der 
Menschen und ihre Weltsicht veränderten, wurde auch Schach zu ei-
nem schnelleren und dynamischeren Spiel. Die neuen Regeln ließen 
Schach im 16. Jahrhundert eine neue Blütezeit erleben. Schachbücher 
wurden geschrieben und die Theorien über mögliche Eröffnungen des 
Spiels oder bestimmte Spielzüge wurden zu einer Wissenschaft.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Schach in Europa zum Lieblings-
spiel der Bürger. Es kam zu ersten offiziellen Schachwettkämpfen, es er-
schien erstmals die Deutsche Schachzeitung und 1886 wurde die erste 
Schachweltmeisterschaft veranstaltet. 

Schach ist ein Spiel, das nichts von seiner Faszination verloren hat. 
Bis heute wird es von Menschen in der ganzen Welt unabhängig von 
Alter Geschlecht oder sozialem Status mit Begeisterung gespielt.

R F

1. Schach ist ein Spiel aus dem östlichen Kulturkreis, das es lange 
nur in Indien gab.

2. Schach ist eine Mischung von Elementen aus den östlichen 
und den westlichen Kulturen.

3. In arabischen Gedichten aus dem achten und neunten 
Jahrhundert wird oft über Schach geschrieben.
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4. Im Mittelalter konnten die Ritter zwar nicht reiten oder 
schwimmen, aber sie konnten gut Schach spielen.

5. Die Figuren wurden damals nicht über mehrere Felder 
bewegt, deshalb dauerte ein Spiel viel länger.

6. Manchmal wurde Schach von der Kirche sogar verboten, weil 
sie dachte, dass es die Menschen abhängig machte.

7. Ab dem 15. Jahrhundert wurden auf den neuen Kontinenten 
auch neue Schachspiele entdeckt. 

8. Wegen der neuen Regeln wusste lange Zeit niemand mehr, 
wie man Schach spielte.

9. Das europäische Bürgertum spielte im 19. Jahrhundert sehr 
gerne Schach.

10. 1886 plante die Deutsche Schachzeitung die erste 
Schachmeisterschaft.

11. Egal, ob junge oder alte Menschen, ob Frauen oder Männer oder 
ob arme oder reiche Leute – alle spielen bis heute gern Schach.

Aufgabe 3. 
Lesen Sie den Ankündigungstext in einer Fernsehzeitung und 

verbinden Sie die passenden Satzteile der Kurzbeschreibung.
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

Von der Spree ins Allgäu
Endlich läuft sie an, die lang erwartete neue Kultserie aus deutscher 

Produktion. Bereits während die erste Staffel gedreht wurde, gab es 
die ersten kleinen Skandale um die Hauptdarsteller Wenzel Hagestedt 
und Janine Rieß, die sich nicht mit dem üblichen Soap-Niveau abfinden 
wollten und eigene Drehbuchvorschläge machten. 

Die Fan-Gemeinde verfolgte gespannt die wechselnden Stimmun-
gen ihrer Stars auf Twitter und schimpfte im Chor auf den Regisseur. 
Hagestedt twitterte beruhigende Worte, dann herrschte wieder eitel 
Sonnenschein vor der Kamera und bei den Fans. 

Mehr PR kann sich eine Serie schon vor ihrem Start nicht wünschen. 
Ein Millionenpublikum wird am Samstagabend zur besten Sendezeit 
das Schicksal des jungen Barkeepers Matze aus einem hippen Berliner 
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Szene-Lokal verfolgen, den die Liebe ins Allgäu treibt, in ein Dorf in den 
Bergen. In einer Nacht hatte er sich in einem Club Hals über Kopf in 
Babsi verliebt, eine junge Kellnerin, die ein freies Wochenende in Ber-
lin verbrachte, um dort mal eine richtige Großstadt zu erleben. Sie ist 
so erfrischend anders als Matzes übliche Freundinnen. So beschließt er 
der Coolness und beginnender Langeweile zu entfliehen und mit ihr 
ein ganz anderes Leben zu erproben. Wie anders das ist und was er sich 
damit vorgenommen hat, überrascht ihn täglich aufs Neue …

Auf das traditionelle soziale Miteinander in Babsis Heimatdorf wirkt 
ihr neuer Freund wie ein Erdbeben. Schon bald gibt es geteilte Lager. 
Die einen begrüßen Matze als den lang ersehnten frischen Wind in ih-
rem Dorf, und die anderen sehen Sitte und Moral bedroht.  Wortwitz 
und Situationskomik zeichnen die Dialoge aus, die zu den erstaunlich-
sten Missverständnissen führen, wenn Berliner und Allgäuer Dialekt 
aufeinandertreffen.  Bemerkenswert ist allerdings auch die hervorra-
gende Kamera, der es gelingt, sowohl die Berliner Szene authentisch 
einzufangen als auch die umwerfende Schönheit der Allgäuer Natur zu 
zeigen, der sich auch das Großstadtkind Matze nicht entziehen kann.

Die Programmdirektion hofft auf beste Einschaltquoten nächsten 
Samstag um 20.15 Uhr. Man darf gespannt sein!

1. Ein deutscher Regisseur dreht 
eine neue Serie,

a) deshalb gab es anfangs viel 
Streit mit dem Regisseur.

2. Die Schauspieler wollen das 
Drehbuch verändern, 

b) als Matzes bisheriges Leben in 
Berlin.

3. Die Hauptdarsteller brachten 
ihre Probleme durch Twitter 
in die Öffentlichkeit,

c) um in der Nähe seiner neuen 
Freundin zu sein. 

4. Wegen der Streitigkeiten wurde 
schon viel in Medien berichtet,

d) weil sie sowohl die Berliner Szene 
authentisch zeigen, als auch die 
schöne Natur im Allgäu.

5. Babsi kommt aus dem Allgäu und 
verbringt ein paar Tage in Berlin,

e) die schon lange vom Publikum 
erwartet wird. 

6. Der Hauptdarsteller, Matze, stammt 
aus Berlin und zieht ins Allgäu,

f ) was natürlich gute Werbung für 
die Serie ist. 
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7. Das Leben in dem Dorf in Allgäu 
ist völlig anders

g) wenn es zu Missverständnissen 
wegen der unterschiedlichen 
Dialekte kommt.

8. Die Leute im Dorf reagieren 
unterschiedlich auf den jungen 
Mann,

h) weshalb für den Serienstart  
am Samstagabend mit hohen 
Einschaltquoten gerechnet wird. 

9. Die Dialoge sind witzig und oft 
ist es sehr komisch, 

i) sodass sich ihre Fans an der 
Diskussion beteiligen konnten.

10. Die Bilder in der Serie werden 
gelobt,

j) teils mit Ablehnung und teils 
mit Begeisterung.

11. Die Serie gilt schon jetzt als 
neue Kultserie, 

k) wo sie in einem neuen Club 
Matze kennenlernt. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
e)

Niveau 3

Aufgabe 1.
Ergänzen Sie die Lücken. Übertragen Sie anschließend Ihre Ant-

worten auf das Antwortblatt.

Sicherheit beim Skifahren

Dieses Jahr hat der Winter (0) sehr früh a_____________ (1). Auf 
den Skipisten liegt viel Schnee, dem Skivergnügen steht nichts mehr 
im W__________ (2). Wie ist es aber mit der S_____________ (3)? Je-
des Jahr fahren immer mehr Menschen Ski. Das h___________ (4), es 
sind immer mehr Menschen auf den Abfahrtspisten in den Bergen und 
das bedeutet auch, dass die Unfallgefahr zunimmt. Aber mit ein paar 
T_____________ (5) und Regeln kann m__________ (6) die Risiken ver-
meiden. Am allerwichtigsten ist die A______________ (7). Die fängt mit 
einem guten Skihelm an: s____________(8) vor Kopfverletzungen. Gute 
Handschuhe schützen die Hände v___________ (9) Kälte und Verletzun-
gen. Wer sicher fahren möchte, achtet auch a___________ (10) sichere 
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Ski und gute Skischuhe. Diese dürfen nicht zu groß sein, weil dann die 
Stabilität beim F ___________ (11) abnimmt, aber auch nicht zu eng, 
weil dann die Füße kalt werden. Im Extremfall kann es sogar zu Erfrie-
rungen kommen, weil die Blutversorgung in den Füßen unterbrochen 
____________ (12). Es ist auch nicht egal, was man a __________ (13). 
Modisch muss die K___________ (14) nicht sein, aber warm, wasserfest 
und b_________ (15). Und nicht zuletzt gilt: auch beim Skifahren regel-
mäßig Pausen machen. Ausrechend essen und trinken, Aber keine alko-
holischen G____________(16)! Mit Alkohol im B __________ (17) kann 
man nicht mehr richtig reagieren, die Unfallgefahr s____________(18). 
Wer sich optimal v____________ (19) will, macht schon im Sommer und 
im Herbst spezielle Trainingsprogramme, um im Winter fit für das Ski-
fahren zu s__________(20).

Aufgabe 2.

Sie haben im Fernsehen eine Sendung zum Thema „soziale Netzwer-
ke“ gesehen. Im Online-Gästebuch finden Sie die folgende Meinung. 

Es passiert doch nur ganz selten, dass bei einer Party, die über Facebook 
organisiert wurde, tausend ungeladene Gäste kommen und es dann Ärger 
mit der Polizei gibt. Normalerweise hilft Facebook, mit Freunden und Be-
kannten in Kontakt zu bleiben. Es werden Tausende von Partys organisiert, 
die allen nur Spaß machen und ganz normal verlaufen. Ich finde es wun-
derbar, dass es heute diese Möglichkeit gibt.

Ralf

Schreiben Sie nun Ihre eigene Meinung über dieses Thema (circa 80 
Wörter). Übertragen Sie anschließend Ihren Text auf das Antwortblatt.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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■  10 к лас

1. Leseverstehen 1

Lesen Sie 4 Texte und schreiben Sie die richtige Antwort auf das Antwortblatt.

1.1
Mein Tag. Ein Tag mit Tanja Dittmar.

7.30 Uhr. Mein Dienst beginnt um 8 Uhr, aber ich komme ein bis-
schen früher. Wenn um kurz vor 8 Uhr ein Einsatz ist, kann ich den schon 
machen - und nicht mein Kollege, der seit 24 Stunden im Dienst ist.

8 Uhr. Jetzt heißt es Antreten. Der Zugführer informiert über eine 
große Baustelle in der Stadt. Dort können wir bei einem Notfall nicht 
fahren. Außerdem gibt es Filmarbeiten im Zentrum von Mülheim, des-
halb sind Straßen gesperrt.

8.15 Uhr. Jeden Tag kontrollieren wir die Ausrüstung. Ist der Handy-
Akku voll? Funktioniert das Funkgerät? Wenn kein Einsatz kommt, gehe 
ich in mein Büro. Ich arbeite zu 50 Prozent im Einsatzdienst und zu 50 
Prozent im Sachgebietsdienst. Mein Sektor ist der präventive Brand-
schutz. Ich kontrolliere die Baupläne für neue Gebäude. Zum Beispiel, 
ob die Ausgänge groß genug sind. Auch alte Gebäude kontrolliere ich. 
Ich habe Architektur studiert und war schon als Studentin bei der Frei-
willigen Feuerwehr.

9.30 Uhr. Nachdem ich die Post und meine E-Mails gelesen habe, kon-
zentriere ich mich auf aktuelle Baupläne. Ein Kindergarten wird gebaut, 
und auch die Arbeiten an der Hochschule Ruhr West sind noch nicht fertig.

11 Uhr. Der Pieper geht los. Wir haben einen Einsatz. Jetzt muss es 
schnell gehen. Auf dem Weg zu dem Feuer erfahre ich Details. Es ist eine 
Wohnung. Man sieht Feuer durch das Fenster. Sind noch Menschen in 
der Wohnung? Das kann niemand sagen.

11.15 Uhr. Jetzt organisiert ein Teil meiner Kollegen die Wasserver-
sorgung. Dafür brauchen sie einen Hydranten. Ein anderer Teil hat schon 
Wasser. Sie können sofort mit dem Löschen beginnen dafür bringen 
wir Wasser im Tank des Feuerwehrautos mit. Als Einsatzchefin muss ich 
erkunden: Ist ein Nachbar da? Hat jemand noch mehr Informationen? 
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Sind Menschen in der Wohnung? Wie wird das Haus mit Energie versorgt? 
Mit Gas? Wo ist das Kinderzimmer? Feuerlöschen ist Teamarbeit. Meine Kol-
legen brechen die Tür auf, die Wohnung ist voll mit Rauch, im Wohnzimmer 
brennt es. Jemand hat eine Kerze vergessen. Aber verletzt ist niemand. 

13 Uhr. Zeit, zurück zur Wache zu fahren und auf den nächsten Ein-
satz zu warten. Im Fernsehen spielen die Feuerwehrleute dann Karten. 
Die Realität ist anders: Ich arbeite wieder im Büro, meine Kollegen in 
den Werkstätten.

14 Uhr. In unserer Wache trainieren die Feuerwehrleute. Ich nehme 
auch an der Ausbildung teil - man lernt immer etwas.

17 Uhr. Feuerwehrleute müssen sportlich sein. Wir haben einen 
Raum mit Fitnessgeräten und eine Laufstrecke rund um unser Haus. 
Laufen macht mir großen Spaß.

18 Uhr. Ich bin auf dem Weg zu einem Unfall auf der Autobahn. Die 
Feuerwehr hilft auch bei Unfällen, Unwettern oder wenn ein Tier in Not 
ist. Jetzt müssen wir einen Mann aus einem Auto retten. Man kann die 
Tür nicht mehr öffnen. Wir schneiden ihn aus dem Auto heraus. Dann 
kümmert sich der Notarzt um ihn.

19 Uhr. Jetzt bin ich im Bereitschaftsdienst. Im Aufenthaltsraum sitze 
ich mit meinen Kollegen. „Läuft etwas im Fernsehen?“ Darüber streiten 
wir manchmal. Der eine will Fußball sehen, der andere einen Film. Aber 
wenn etwas Gutes läuft, geht sicher gleich der Pieper los.

22 Uhr. Ich gehe in den Ruheraum. Vielleicht kann ich etwas schlafen 
bis zum nächsten Einsatz. Meinen Pieper habe ich immer dabei. Um 8 Uhr 
werde ich abgelöst, dann habe ich einen Tag frei. Darauf freue ich mich. 

1. a) Tanja kommt immer um 8 Uhr zur Arbeit.
     b) Tanja verspätet sich manchmal zur Arbeit.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

2. a) Tanja kontrolliert alte Gebäude.
     b) Tanja macht Baupläne für neue Gebäude.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        
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3.  a)  Die Feuermänner müssen zuerst Wasser ins Feuerwehrauto ho-
len und dann beginnen sie mit dem Löschen. 

     b)  Die Feuermänner beginnen sofort mit dem Löschen, weil sie das     
Wasser  im Feuerwehrauto mitgebracht haben.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

4. a) Tanja fährt ein Unfallopfer zum Notarzt.
     b) Tanja fährt  einen Notarzt zum Unfallopfer.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

5. a) Es macht Spaß,  dieselben Fernsehsendungen zu sehen.
     b) Nicht alle mögen dieselben Fernsehsendungen zu sehen.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

1.2.
Ish bin ein Bearleener.
Es ist nur ein Satz, aber er euphorisiert die Menschen. Vor 50 Jahren so-

lidarisiert sich der amerikanische Präsident John F. Kennedy in einer Rede 
mit den Menschen im geteilten Berlin - und nennt sich selbst einen Berliner.

Es ist ein warmer Tag mit viel Wind, dieser 26. Juni 1963. Vor dem 
Rathaus in Berlin-Schöneberg stehen gegen 13 Uhr rund 450 000 West-
berliner. Und vor ihnen steht der mächtigste Mann der Welt. Sein Name: 
John F. Kennedy. Der amerikanische Präsident ist für acht Stunden zu 
Besuch in Westberlin.   Er sagt an diesem Tag die wahrscheinlich popu-
lärsten Worte nach dem Zweiten Weltkrieg: „Vor 2000 Jahren war der 
stolzeste Satz, den ein Mensch sagen konnte, der: ,Ich bin ein Bürger 
Roms!‘ Heute ist der stolzeste Satz, den jemand in der freien Welt sagen 
kann: ,Ich bin ein Berliner!‘“„Ich bin ein Bürger Roms“ sagt er auf Latein. 
„Ich bin ein Berliner“ auf Deutsch. Weil er kein Deutsch spricht, den Satz 
aber trotzdem richtig aussprechen will, hat er sich auf einem Zettel in 
englischer Schreibweise die Aussprache notiert: „Ish bin ein Bearleener.“

Es ist eine Rede gegen den Kommunismus - und für die Einheit 
Deutschlands. Berlin ist geteilt, so wie ganz Deutschland. Durch die frü-
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here deutsche Hauptstadt geht eine Grenze: Ostberlin gehört zur Deut-
schen Demokratischen Republik (DDR), um Westberlin herum ist auch 
die DDR. Seit zwei Jahren blockiert eine Mauer die Grenze. Kennedy woll-
te nicht, dass sie gebaut wird. Aber er hat auch nichts dagegen getan.

Die Berliner sind deshalb enttäuscht - von den Amerikanern, auch 
von deren Präsidenten. Auch deshalb ist Kennedy in Deutschland zu 
Besuch. Außerdem, weil er nicht will, dass Deutschland und Frankreich 
eine zu enge Allianz ohne die USA haben. Wenige Monate vorher ha-
ben Konrad Adenauer und Charles de Gaulle nämlich den berühmten 
Élysée-Vertrag unterschrieben .

52 Kilometer fährt Kennedy an diesem Tag durch Westberlin, in ei-
ner offenen, dunkelblauen Lincoln-Limousine. Die haben die Berliner 
extra aus Washington geholt. So kann sich Kennedy gut zeigen, zusam-
men mit dem sozialdemokratischen Bürgermeister  Willi Brandt und 
dem konservativen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Zeigen will er sich 
auch der DDR, die von der Sowjetunion besetzt ist.

Die Fahrt geht zum Brandenburger Tor, zur Mauer. Der Osten hat den 
Blick durch das Tor verhängt, mit roten Tüchern und einem Plakat. Dann 
geht es zum Checkpoint Charlie. Dort können Ausländer über die Gren-
ze in die DDR reisen. Kennedy schaut in den Osten. Zeugen sagen, dass 
ein paar Ostberliner winken. Kennedy soll dort trotzdem nach einiger 
Zeit gesagt haben: „Es sieht tot aus.“

Der Präsident besucht noch die Freie Universität, dann geht es zum 
Rathaus Schöneberg. An seinem Weg stehen mehr als 1,5 Millionen 
Menschen, sie rufen „Kennedy“. Aus alten Telefonbüchern haben man-
che Konfetti gemacht, andere werfen Blumen. Kinder müssen nicht in 
die Schule, die Erwachsenen nur bis zum Mittag arbeiten.

Kennedys Rede ist dann in großen  Teilen nicht die, die er aufgeschrie-
ben hat. Die Rede wird immer wieder ins Deutsche übersetzt. Seine politi-
schen Berater sagen nachher, dass er zu weit gegangen ist. In ihren Augen 
hat er zu sehr gegen die Sowjetunion gesprochen. Aber die Westberliner 
lieben ihn dafür. Es ist „die erfolgreichste Politikinszenierung des Kalten 
Krieges“, schreibt die deutsche Zeitung taz 40 Jahre danach.
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Als Kennedy um 17.45 Uhr in sein Flugzeug steigt, die Airforce One, 
spielt ein Orchester „Das ist die Berliner Luft“, ein populäres Lied. Ken-
nedy sagt, dass er dem nächsten Präsidenten einen Tipp geben will für 
schlechte Zeiten: „Go to Germany - fahre nach Deutschland“. Nur fünf 
Monate später ist John F. Kennedy tot. Er wird in Dallas in einem offenen 
Wagen erschossen. Die Berliner geben dem Platz, an dem er gespro-
chen hat, seinen Namen.

Und Kennedys Witwe Jacqueline schreibt an Willi Brandt: „Es ist ei-
gentümlich - manchmal denke ich, dass die Worte meines Mannes, an 
die man sich am längsten erinnern wird, jene waren, die er nicht in sei-
ner eigenen Sprache ausgedrückt hat.“ 

6. a) John F. Kennedy konnte gut Deutsch.
     b) John F. Kennedy hat Deutsch nicht so gut gesprochen.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

7.  a)  Der amerikanische Präsident hat viel gemacht, damit die Berli-
ner Mauer nicht gebaut wurde. 

    b)  Der amerikanische Präsident hat nichts gemacht, damit die Ber-
liner Mauer gebaut wurde.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

8.  a)  Der Wagen, in dem John F. Kennedy fuhr, hatten die Berliner 
extra gemacht.

     b)  Der Wagen, in dem John F. Kennedy fuhr, hatten die Berliner aus 
den USA extra geholt.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

9.  a)  Die Ostberliner sind zum Brandenburger Tor gekommen um die 
Rede des amerikanischen Präsidenten zu hören.

     b)  Die Ostberliner sind in Westberlin gekommen um die Rede des 
amerikanischen Präsidenten zu hören.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        
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10.   a)  Die Berater des amerikanischen Präsidenten haben gedacht, 
dass er zu viel gegen die Sowjetunion gesprochen hat. 

          b)  Die Berater des amerikanischen Präsidenten haben gedacht, 
dass er zu wenig gegen die Sowjetunion gesprochen hat.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

1.3.
Arbeit bis spät in die Nacht
Manchmal sitzen sie mitten in der Nacht noch in der Schule: In ihre 

Zeitung investieren junge Journalisten viel Zeit. An mehr als 800 Schu-
len in Deutschland publizieren Schüler eine Schülerzeitung. Was darin 
steht entscheiden sie selbst.     Interessiert das Thema vielleicht nicht 
nur mich, sondern auch andere? Diese Frage stellt sich Hanna Vlasak bei 
fast allen Dingen, die sie macht. Zum Beispiel, wenn sie ein Buch liest, 
eine Reise macht oder ins Theater geht. Wenn sie glaubt, dass das The-
ma auch andere interessiert, schreibt sie einen Artikel darüber. Hanna 
ist Chefredakteurin der Schülerzeitung Moron am Carl-von-Ossietzky-
Gymnasium in Berlin. Wie jeder Journalist ist die 18-Jährige immer auf 
der Suche nach interessanten Themen für das nächste Heft.   

Eine Schülerzeitung zu machen, das ist viel Arbeit. Wenigstens zwei, 
maximal  vier Hefte publiziert die Moron-Redaktion pro Jahr. Einmal pro 
Woche treffen sich Journalisten am Nachmittag nach der Schule zur Re-
daktionskonferenz. Sie sprechen über die Themen für das nächste Heft, 
diskutieren über Texte und Bilder und sprechen mit ihrem Betreuungs-
lehrer Christoph Fritze über journalistische Prinzipien. 

Die Schülerzeitung ist am Carl-von-Ossietzky- Gymnasium eine Ar-
beitsgemeinschaft, das ist so etwas wie ein freiwilliges Schulfach. Des-
halb ist der Betreuungslehrer bei den Treffen immer dabei. „ Uns ist es 
wichtig, einen guten Kontakt zu den Lehrern und zum Direktor zu ha-
ben “, sagt Hanna. „ Das macht vieles für uns leichter. “

Noten gibt es für die Arbeit für Moron aber  nicht – und für den Inhalt 
sind die Schüler  alleine verantwortlich. Auch der Direktor akzeptiert 
das. „ Wir müssen ihm die Zeitung nicht zeigen, bevor wir sie verkaufen“, 
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sagt Hanna. „ Und Ärger hat es noch nie gegeben.“ Auch für Schülerzei-
tungen gilt die Pressefreiheit.

Die Moron-Redaktion hat für ihre Zeitung ein klares Konzept. Es gibt 
immer ein Titelthema, zu dem es im Heft mehrere Artikel gibt. Das neue-
ste Heft hat das Titelthema „100 Jahre Carl-von-Ossietzky-Gymnasium“. 
Carl von Ossietzky war ein kritischer deutscher Journalist. Deshalb ha-
ben ihn die Nationalsozialisten verfolgt. In der Zeitung erinnern die Re-
dakteure nicht nur an die Historie ihrer Schule, sondern auch an den 
berühmten Namensgeber. In einer Reportage macht Hanna auf eine 
spezielle Person in von Ossietzkys Leben aufmerksam: auf seine Frau 
Maud. Auch die Tradition von Carl von Ossietzkys kritischem Journalis-
mus findet in der Zeitung ihren Platz: in einem Essay über die Integrati-
on von Ausländern in Deutschland. 

Für ihr Konzept hat die Redaktion schon viel Lob (positive Worte) 
bekommen – und auch Preise: So hat eine Jury Moron im letzten Jahr 
zur besten Schülerzeitung Berlins gewählt, wegen eines Heftes zum 
Thema Gewalt. „ Das war auch wirklich ein tolles Heft “, sagt Hanna 
stolz. Die 18-Jährige muss sich  auch um  die Sachen kümmern , die 
man im Heft nicht sehen kann. Als Chefredakteurin organisiert sie al-
les. Sie bereitet die Konferenzen vor und erinnert die Autoren, ihre 
Texte abzugeben. Wenn alle Texte da sind, beginnt der größte Stress: 
die Layoutphase. „ Da sitzen wir oft bis spät in die Nacht in der Schule 
am Computer “, sagt sie.

Hanna ist noch für einen anderen Bereich zuständig: für die Finan-
zen. 250 bis 300 Moron-Hefte werden jedes Mal verkauft, für Schüler 
eines einen Euro, für Lehrer zwei.  Das ist nicht genug, um die Druck- 
und Papierkosten zu finanzieren. Deshalb braucht eine Schülerzeitung 
Anzeigen – wie fast jede Zeitung. „ Als Chefredakteurin muss man um 
alles kümmern “, sagt sie. Dafür wird sie in den nächsten Monaten keine 
Zeit mehr haben: Im Sommer macht sie Abitur, bis dahin muss sie sehr 
viel lernen. „ Es ist noch viel mehr Arbeit, als ich gedacht habe “, sagt 
Hanna. „ Deshalb schaffe ich die Chefredaktion nicht mehr und muss sie 
abgeben.“ Ein bisschen traurig ist sie schon. Aber Artikel will sie trotz-
dem noch schreiben.                         
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11. a) Die Schülerzeitung erscheint nicht jeden Monat.
       b) Die Schülerzeitung erscheint jeden Monat.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

12.  a)  Der  Betreuungslehrer Christoph Fritze kontrolliert den Inhalt 
der Zeitung.

       b) Der Direktor des Gymnasiums kontrolliert den Inhalt der Zeitung.
a) Die erste Meinung 

ist richtig.
b) Die zweite Meinung 

ist richtig.
c) Keine der Meinun-

gen sind richtig.        

13.  a) Jede Zeitung hat ein bestimmtes Thema.
        b) Jede Zeitung hat kein bestimmtes Thema.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

14.  a) Carl Ossietzky hat die erste Schülerzeitung gemacht.
        b) Carl Ossietzky hat kritisch über die Schülerzeitung geschrieben.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

15.  a) Hanna macht Schluss mit der Arbeit in der Redaktion. 
        b) Hanna arbeitet als Chefredakteurin noch ein Jahr.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

1.4.
Viel zu sehen, viel zu lernen
In diesem Jahr ist alles anders für Ruoyu und Aleja. Der Chinese 

und die Kolumbianerin gehen weit weg von ihrer Heimat zur Schule: 
in Deutschland. Plötzlich sehen sie das Land ganz anders, haben sie An-
drea Lacher erzählt.

Ruoyu Huang ist gerade zurück und noch ganz begeistert. „ Bran-
denburger Tor, Bundestag, Alexanderplatz, Potsdam, Schloss Sanssou-
ci “, erzählt der 17-jährige Austauschschüler aus China. „ Sehr schön! “ 
Dann erinnert er sich an noch etwas: „ Und die Museuminsel – toll! “ 
Ruoyu ist in den Schulferien mit seinem Gastvater nach Berlin gefahren . 
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Es war seine erste Urlaubsreise in Deutschland – und er hat zum ersten 
Mal die Hauptstadt gesehen. Müde war er manchmal von den vielen 
Eindrücken. Aber es war schön. Seit Anfang August ist Ruoyu zu Gast 
in Deutschland. Sonst wohnt er in der Acht-Millionen-Stadt Nanjing im 
Osten Chinas. Jetzt lebt er bei seiner Gastfamilie in der Nähe von Hamburg 
– mit 1,8 Millionen Einwohnern Deutschlands zweitgrößte Stadt. Ruoyu 
ist  überrascht, wie klein das Land ist. Ja, es stimmt: Deutschland passt 
fast 27-mal in sein Heimatland China.  Warum hat er sich Deutschland als 
Gastland ausgesucht? „ Amerika oder England, das ist einfach. Das ma-
chen viele Chinesen “, sagt Ruoyu. In Nanjing hat er sich in die Bibliothek 
gesetzt und alleine Deutsch gelernt. Denn Ruoyu mag Deutschland. Er 
findet, dass sich das Land nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schnell ent-
wickelt hat. „Die Deutschen sind ehrlich. Sie haben  ein Ziel und machen 
es dann einfach“, sagt der Chinese. Veränderungen mögen sie aber nicht 
besonders gern, findet er. Der 17-Jährige hat eine Menge gelernt über die 
Deutschen seit seiner  Ankunft. „Ich habe gedacht, dass es in Deutschland 
nur Fleisch und Brot gibt“, sagt  Ruoyu und lacht. „Aber es gibt ja verschie-
denes Fleisch und verschiedenes Brot.“ Nicht nur die deutschen Speisen 
sind sehr ungewohnt für ihn. Ungewohnt ist für Ruoyu auch, wie seine 
Mitschüler miteinander umgehen.  „Bei uns in China ist es nicht üblich, 
dass sich die Mitschüler nach der Schule zu Hause besuchen. Hier schon“, 
erzählt er. Am meisten überrascht hat Ruoyu etwas, das er in Hamburg 
gesehen hat. „Natürlich habe ich gewusst, dass Deutschland ein freies 
Land ist“, sagt er. Aber dann hat der 17-Jährige vor dem Rathaus plötz-
lich mitten in einer Demonstration gestanden. „Dass die Regierung das 
erlaubt“, sagt der Chinese – noch immer erstaunt.

Auch Aleja Herrera Tejada ist schon in Hamburg gewesen. Für die 
Kolumbianerin war weniger die Stadt ein Abenteuer als der Transport  
dorthin. „Mit dem Zug!“. Erzählt die 15-Jährige. „Ich war so nervös!“ 
Gleich nach ihrer Ankunft in Frankfurt am  Main ist sie mit Freundinnen 
aus Kolumbien zu einem Deutschkurs nach Hamburg gefahren. Schon 
der Kauf der Zugtickets war ein Abenteuer für die Mädchen. Jetzt wohnt 
die Schülerin aus 3-Millionen-Stadt Cali in der 28 000-Einwohner-Stadt 
Sankt Wendel im Saarland. Anders als in Deutschland ist es in Alejas Hei-
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matstadt fast immer 27 Grad warm, sie liegt in der Nähe des Äquators. 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt es nicht: „Ich bin überrascht, 
wie kalt es hier sein kann.“ Warme Kleidung konnte sie in Kolumbien 
nicht kaufen. Das muss sie nun in Deutschland tun. Der Winter ist da.                              

Elf Monate wird Aleja bei ihrer Gastfamilie wohnen. Ihre Gastschwe-
ster Emma ist 14 Jahre alt und in der Schule eine Klasse über ihr. Ihr 
Gastbruder Paul ist in der Zeit, in der Aleja da ist, auch Austauschschü-
ler: in Amerika. Die Schülerin fühlt sich wohl in Sankt Wendel. „Die Deut-
schen sind sehr nett, und es gibt viel Freiheit“, erzählt sie. Vor allem 
fühlt sie sich sicher. Anders als in Kolumbien kann sie alleine durch die 
Straße gehen. In der Schule versteht sie noch nicht alles. „Viele meiner 
Lehrer sprechen hier Dialekt“, erzählt sie. „Es ist schwierig für mich, sie 
zu verstehen. Die Schrift verstehe ich besser.“ Vor Kurzem hat Aleja eine 
böse Überraschung erlebt: „Wir haben einen Test geschrieben. Und die 
Lehrer haben uns das nicht vorher gesagt. So etwas gibt es bei uns gar 
nicht“. Dafür gibt es im Spanischunterricht für Kolumbianerin viele lusti-
ge Momente. „Der Akzent der Deutschen ist wirklich komisch“, erzählt 
sie und muss lachen. Der Anfang war aber nicht immer leicht. In den   
Schulpausen war sie manchmal alleine. Aber heute ist sie immer wieder 
zu Partys eingeladen und geht mit Freundinnen zur Kirmes (großes Fest 
draußen). Zu Alejas schönsten Momenten in Europa gehört eine Reise 
mit ihrer Gastfamilie. „Wir sind in die Schweiz gefahren. Zum Wandern 
in die Berge! So etwas macht man in Kolumbien kaum.“ Nun  möchte sie 
gerne Berlin sehen und München und vielleicht noch einmal die Berge. 
Einfach, weil es so schön war.

16.  a) Ruoyu und sein Vater sind zum ersten Mal in Deutschland.
        b) Ruoyu und sein Bruder sind zum ersten Mal in Deutschland.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

17.  a) Ruoyu hat Deutsch selbstständig gelernt.
        b) Ruoyu hat Deutsch in der Schule gelernt.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        
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18.  a)  In China besuchen die Mitschüler nach dem Unterricht einan-
der gern.

      b)  In Deutschland besuchen die Mitschüler nach dem Unterricht 
einander gern.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

19. a) Alejas Bruder ist als Austauschschüler in den USA.
       b) Alejas Bruder war als Austauschschüler in der BRD.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

20. a) In Kolumbien hat Aleja Wanderungen in die Berge oft gemacht.
        b) In Kolumbien hat Aleja Wanderungen in die Berge nicht gemacht.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

2. Leseverstehen 2
2.1.  Lesen Sie zuerst den Text und ordnen Sie dann die Interviewfragen 

zu. Nicht zu allen Fragen gibt es eine Antwort. Schreiben Sie Ihre Antwort 
auf das Antwortblatt.

A. Was ist das gute Leben? 
B. Ist Musik das Wichtigste für Sie? 
C. Was war Ihre wichtigste Entscheidung? 
D. Was gibt Ihnen die Musik? 
E. Haben Sie noch Träume? 
F. Was findet in Wacken statt?
G. Woran glauben Sie?  
H. Wie wichtig ist Ihnen Geld? 
I. Wie viel Zeit am Tag gehört Ihnen? 
J. Was würden Sie als Erstes ändern, wenn Sie Bundeskanzler wären?  

21.  Wenn jetzt wieder 75 000 Heavy-Metal-Fans in das norddeutsche 
Dorf Wacken reisen, liegt das an ihm: Aus einer Idee von Thomas Jensen 
und einem Freund wurde das größte Heavy-Metal-Festival der Welt.



93

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

22.  Gutes Essen, die Familie. Am Tag spazieren gehen. Gute Freund-
schaften, die einen das ganze Leben begleiten. Ein schönes Zuhause 
in einer schönen Landschaft. Und für mich natürlich: Musik. Nicht nur 
Heavy-Metal. Wenn ich keine Musik um mich hätte, dann würde mir et-
was total fehlen.    

23.  Ja, schon. Beruflich  habe ich viel mit Musik zu tun. Aber auch 
privat. Musikgeschichte und Bandbiografien interessieren mich sehr. 
Wenn Sie jetzt unser Festival meinen: Ein großes Festival zu veranstal-
ten, das war keine bewusste Entscheidung. Das Wacken Open Air hat 
sich einfach ergeben (passieren). Dann ist es jedes Jahr größer gewor-
den. Am Anfang waren wir nichts anderes als Fans, die etwas für diese 
Musik machen wollen. Heavy Metal ist für mich eine Lebenseinstellung.  

24.  Das Gefühl von Freiheit. Rock ́ n´ Roll ist immer ein Ausdruck von 
Freiheit gewesen. Dass man versucht, sein Ding zu machen. Auch wenn 
man manchmal gar nicht  weiß, was sein Ding ist. 

25.  Ja, klar! Ich versuche natürlich, das immer weiterzuentwickeln. 
Mir wird immer mehr bewusst, wie toll die Heavy-Metal-Gemeinschaft 
ist. Wir versuchen jetzt, viel mehr für junge Bands zu machen. An das 
Gute im Menschen – daran will ich immer glauben. Ich bin ein sehr posi-
tiver Mensch. Ich glaube, dass es für Probleme immer eine Lösung gibt.  

26.  Es wäre falsch, zu sagen: Das total unwichtig. Aber es ist vor al-
lem ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen. Wenn man eine große Bühne 
will, braucht man eben Geld.  Eine Stunde, eineinhalb. Mit der Familie 
aber ganz viel. Ich versuche, viel zu Hause zu sein. Und viel von Zuhause 
aus zu arbeiten: Ich habe zwei kleine Kinder. Die Welt ist im Moment zu 
kompliziert. Man sollte überlegen, was Grundwerte sind. Ein bisschen 
mehr zuhören, was die Leute wirklich wollen.  Aber ich freue mich ei-
gentlich, dass ich nicht Bundeskanzler bin. 

2.2 Lesen Sie Redewendungen mit „Zeit“ und „Herz“ und ordnen Sie die 
dazugehörigen Erklärungen. Nicht zu allen Erklärungen gibt es eine Rede-
wendung. Schreiben Sie Ihre Antwort auf das Antwortblatt.

A. Sich sehr gerne mögen, sich immer einig und immer zusammen sein;
B.  die Person bekommt plötzlich viel Angst und hat keinen Mut, et-

was zu  tun; 
C. alles, was man sich wünscht und was man haben möchte; 
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D. etwas nur sehr, sehr ungern tun; 
E. man ist sehr erschrcken oder ist von etwas sehr überrascht;   
F.  jede freie Minute soll sinnvoll genutzt werden, denn wenn man 

Zeit verliert, verliert  man auch Geld;       
G.  man hat so viel Zeit, dass man nicht weiß, wie man sie nutzen soll, 

dann macht man einfach irgendwas, nur um sich nicht zu lang-
weilen; 

H.  alles soll zum richtigen Zeitpunkt getan werden, manchmal muss 
man auf diesen Zeitpunkt warten;        

I.  diese Redewendung soll Mut machen und bedeutet, dass Schmerz 
und Traurigkeit mit der Zeit nicht mehr so schlimm oder auch ganz 
vorbei sein werden;

27.  Jemandem rutscht das Herz in die Hose.

28.  Ein Herz und eine Seele sein.

29.  Etwas schweren Herzens machen.

30.  Alles hat seine Zeit.

31.  Zeit ist Geld.

32.  Die Zeit totschlagen.

2.3. Lesen Sie die Texte und die Sätze. Zu welchem Text passen die Sätze? 
Ordnen Sie zu. Schreiben Sie Ihre Antwort auf das Antwortblatt.

A.   Bürger können in der Politik mitreden, wenn es um ihre Interes-
sen geht. Welche Schritte sie unternehmen, um ihre Ziele zu er-
reichen, wird aus dem folgenden Beispiel deutlich. Das Problem: 
Die Einwohner wollen eine Straße, in der Kinder spielen, zur ver-
kehrsberuhigten Zone machen. Der Brief an die Gemeinde bleibt 
unbeantwortet.   

B.  Mit anderen Betroffenen Kontakt aufnehmen. Gemeinsam einen 
Vorschlag erarbeiten. Ergebnis: Alle sind für Tempo 30. Informa-
tion des betroffenen  Viertels durch ein Flugblatt. Das Schreiben 
sollte Ansprechpartner nennen und zu einem Info-Abend einladen.
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C.  Veranstaltung eines Info-Abends. Nachdem die Strategie festgelegt 
ist, erfolgt ein formloser Zusammenschluss zu einer Bürgerinitiative.

D.  Forderungen abfassen, von möglichst vielen unterzeichnen las-
sen. Adressaten sind Bürgermeister und Gemeinderat. Kopie an 
lokale Medien.

E.  Bei bekannten Mitgliedern des Gemeinderats telefonisch nach-
fragen. Bei Medieninteresse eventuell  Veranstaltung einer Pres-
sekonferenz.

F.  Die Gemeinde schlägt statt Tempo 30 Ampeln bzw. Zebrastreifen 
vor.  Die Bürger stimmen ab: Die  Mehrheit ist nicht einverstanden.   
(Die Lösung: Das Ziel ist erreicht. Die Gemeindeverwaltung lässt 
sich nach harten Verhandlungen überzeugen: Die Straße wird zur 
Tempo-30-Zone.)

33.   Als Kompromisslösung schlagen wir Ihnen vor, Ampeln aufzu-
stellen.

34.    Guten Tag, mein Name ist Müller. Ich hoffe, ich störe Sie nicht.                          

35.   Kommen Sie am 3. Mai um 20 Uhr in den „Goldenen Hecht“.

36.   Guten Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich über Ihr 
Interesse und danke Ihnen für Ihr Kommen.

37.   Haben Sie im Gemeinderat schon eine Entscheidung getroffen?

38.  Ich bin der Meinung, dass wir als Bürgerinitiative einen Brief an 
den Bürgermeister und den Gemeinderat schreiben sollten.

3. Schriftlicher Ausdruck
3.1. Lesen Sie die Aufgaben und schreiben Sie die richtige Antwort auf 

das Antwortblatt.

39. Könnt ihr … in nächster Zeit um die neue Mitschülerin kümmern?     
a) sich b) euch c) uns

40. Zieh … warm an! Draußen sind minus fünf Grad.
a) dich    b) dir c) du
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41. Dir ist kalt? Warum hast du … denn keinen warmen Pullover an-
gezogen?

a) dich    b) dir    c) sich

42. Warum setzt sie … keinen Sonnenhut auf?
a) ihr    b) sich     c) es

43. In keinem anderen Land gibt es … viele Brotsorten wie in 
Deutschland.

a) zu b) um   c) so

44. Es gibt Leute, die denken, dass die Deutschen … viel Brot essen.
a) um    b) zu    c) so

45. 45 Milliarden Euro - … viel Geld wurde letztes Jahr in Deutsch-
land für Käufe im Internet ausgegeben.

a) so b) um c) zu

46. Im Kulturzentrum in Frankfurt werden Bilder … und Künstler … .
a) ausstellen, einladen; 
b) ausgestanden, eingeladen; 
c)  ausgestellt, eingeladen

47. Das Lachen der Kinder … , wenn man sie beobachtet.
a) ansteckt b) stecken an c) steckt an

48. Wahnsinn, das Jahr … ja im Flug … !
a) hat vergangen     b) ist vergangen c) ist vergegangen

49. Ja, vor fünf Monaten … wir noch am Strand … .
a) werden sein b) sind geworden c) sind gewesen

50. … du dich noch an die deutschen Schüler …, die wir kennenge-
lernt haben?

a) hast erinnern b) hast erinnert c) hast geerinnert

51. Die Deutsche Demokratische Republik, … auch unter dem Na-
men DDR bekannt war, bestand bis 1990.

a) die b) der c) deren
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52. Honecker war der Mann, … die DDR regierte und … das Land 
verlassen konnte.

a) den, der; b) der, der c)der, den

53. Honecker, … viele Ostdeutsche im Gefängnis sehen wollten und 
… die Ausreise erlaubt wurde, ging am Ende nach Chile.

a) der, den b) dem, den c) den, dem

54. Der Politiker, … Familie heute in Chile lebt, starb dort 1994.
a) die b) deren c) dessen

55. Er sagte mir, die Fische sind im Hafen billig … haben.
a) zu b) um zu            c) -

56. Vielen Hamburg-Besuchern macht es große Freude, den Hafen 
… besichtigen.

a) - b) zu c)  um zu

57. In den Hafencity kann man stundenlang … .
a) spazieren zugehen
b) spazieren gehen 
c) zuspazieren gehen

58. Bei  der Hochwasser macht es keinen Spaß, in der Nähe  des Ha-
fens … arbeiten.

a)  - b) um zu c) zu

59. Auf jedem Planeten werden Menschen … .
a) leben b) gelebt c) geleben

60. Von allen Planeten wird man mit der Erde  … .
a) telefoniert können
b) telefoniert kann
c) telefonieren können

61. Liebe Karin, wenn du gern Flugbegleiterin werden möchtest, … 
du die Mittlere Reife oder das Abiturzeugnis haben.

a) musstest        b) müsstest         c) müsst
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62. In Frankreich … ein Hund in ein 800 km weit … . Nach drei Tage 
war er wieder zu Hause.

a) wird gebracht b) wird bringen c) wurde gebracht

63. In Brasilien musste ein Flugzeug im Urwald notlanden. Alle 65 
Fluggäste … … .

a) wurden gerettet
b) werden retten
c) werden gerettet

64. Ich habe mich sehr auf die Ferien gefreut, … habe ich die ganze 
Woche zu Hause verbracht.

a) denn        b) trotzdem           c) damit

65. Die Ferien waren langweilig, … ich viel unterwegs war.
a) dass       b) deshalb          c) obwohl

66. Horrorfilme werden so gern von Kindern gesehen, … die Filme 
spannend gemacht werden.

a) dass               b) als             c) weil

67. Hausaufgaben werden nicht von den Eltern, … von den Schü-
lern gemacht.

a) sondern        b) aber              c) und

68. … die Tafel vollgeschrieben ist, muss man sie abwischen.
a) als        b) wenn           c) damit       

69. Gehst du in die Schule zu Fuß, …  mit der U-Bahn zu  fahren.
a) statt      b) ohne       c) mit

70. Warum geht dieser Schüler zur Prüfung, … das Thema zu wie-
derholen.

a) mit          b) statt     c) ohne

71. Liest du liegend im Bett, … am Tisch zu arbeiten.
a) ohne b) statt   c) mit

72. Ich habe mich noch nicht gewaschen. … … !
a) Wäschst du! b) Wasche dich!   c) Wasche dir!
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73. Wir wollen unsere Freunde einladen. … eure Freunde … !
a) Ladet ihr ein b) Einladet ihr c) Ladet  ein

74. Als ich 5 Jahre alt …, besuchte ich den Kindergarten.
a) war   b) bin     c) werde

75. An der Wand … eine große elektrische Uhr.
a) hängte    b) hing       c) hang

76. Um 3 Uhr … das Auto vor dem Bahnhof.
a) haltete    b) halt    c) hielt

77. Es … mir nicht … , meine Großeltern zu besuchen.
a) ist gelungen b)  hat gelingen    c) hat gelungen

78. Am Tage der Abreise …  wir um fünf Uhr erwacht.
a) sind    b) haben       c) werden

79. Heute schneit es. … es auch gestern geschneit?
a) ist       b) wird     c) hat

80. Der Text kann leicht … … .
a) nacherzählen werden
b) nacherzählt werden
c) nacherzählt wird

81. Es … gestern  in der Stunde viel … .
a) wird geschrieben
b) wurde geschreiben
c) wurde geschrieben

82. Ich … untersucht werden.
a) werde      b) wurde     c) war

83. Weißt du nicht, … diese Schülerin für Sport interessiert?
a) das       b) ob         c) dass

84. Wir bleiben heute zu Hause, … heute ist es kalt.
a) weil     b) denn       c) nachdem

85. … der Text leicht ist, können wir ihn ohne Wörterbuch lesen.
a) Da               b) Deshalb       c) Denn
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86. Nächste Woche fahre ich nach München. Könnten Sie bitte um 
Hotelreservierung  kümmern? Wie  bitte? … soll ich mich kümmern?

a) Worum      b) Warum      c) Worüber

87. Ich ärgere mich … , dass mein Bruder bei der Arbeit immer so 
laut Musik hört.

a) worüber      b) dafür       c) darüber

88. Könnten Sie für den kommenden Freitag einen Termin mit Frau 
Müller machen? Wie bitte? … soll ich einen Termin machen?

a) Womit     b) Mit wem        c) Damit

89. Wenn ich … denke, wie die anderen Schüler immer hinter mei-
nem Rücken über mich reden, bin ich sauer.

a) daran    b) darüber     c) danach

90. Dem Schüler gefällt sein … Computer.
a) neue   b) neues    c) neuer

91. Das Auto seines … … ist neu.
a) alter Bruders
b) älteren Bruders
c) ältreres Bruders

92. Die Schülerin antwortete auf die … Fragen des Lehrers.
a) komplizierte       b) komplizierter        c) komplizierten

93. Der … Weg führt durch den Park.
a) kürzeste     b) kürzer        c) kurz

94. Dieses Kleid ist noch  …  als jenes.
a) schönes    b) schöner    c) schöneres

95. Dieser Gelehrte ist ein … … meiner Eltern.
a) alter Bekannter    b) alten Bekannter   c) alter Bekannte

96. Willst du mir dein Lehrbuch nicht geben? … , ich gebe es dir.
a) Ja        b) Nein     c) Doch
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97. Hast du dich heute zur Stunde nicht verspätet? … , ich habe 
mich nicht verspätet.

a) Doch    b) Nein     c) Nicht

98. Es taut … gestern  überall.
a) ab      b) von     c) seit

99. Der Junge war … in Österreich. 
       a) nie   b) nichts     c) niemand                                                       

        
3.2.  Schreiben Sie einen Brief an einen deutschen Freund. Erzählen Sie 

ihm über Ihre Familienfeste, Sitten und Bräuche in der Ukraine. Laden Sie  
Ihren Freund zu Besuch ein (20 Sätze).        

100. 
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■  11 к лас

I. Leseverstehen

1.  Lesen Sie den Text 1 und erfüllen Sie die unter dem Text stehenden 
Testaufgaben.

Niemals ohne Pause

Wie unser Gedächtnis funktioniert

Ein Lernstoff gelangt über mehrere Stufen in das Gedächtnis. Die er-
ste Speicherung vollzieht sich im Ultrakurzzeitgedächtnis. Dort erzeu-
gen die ankommenden Informationen elektrische Schwingungen, die 
nach circa zehn Sekunden wieder aufhören. In das Kurzzeitgedächtnis 
gelangen Informationen nur dann, wenn zwischen ihnen kurze Pausen 
liegen. Werden sie dort mit bereits vorhandenen Informationen ver-
bunden, dann werden sie im Kurzzeitgedächtnis rund 30 Sekunden ge-
speichert. Durch Wiederholungen gelangen die Informationen in das 
Langzeitgedächtnis. Als jederzeit abrufbares Wissen wirklich behalten 
wird der Lernstoff nur durch ständiges Wiederholen, weil sonst die In-
formationen durch neuen Wissensstoff überlagert werden. Experimen-
te von Gedächtnisforschern haben gezeigt, dass ohne Wiederholungen 
in den ersten Wochen nach der Aufnahme des Lernstoffs am meisten 
vergessen wird. Lerninhalte sollten nach dem ersten Durcharbeiten 
möglichst rasch wiederholt werden, wobei es reicht, wenn der Text 
nochmals überflogen wird oder die gelernten Vokabeln kontrolliert 
werden. Am Tag darauf oder spätestens am übernächsten Tag sollte die 
nächste Wiederholung erfolgen, da die Gedächtnisverluste in den er-
sten Tagen am größten sind.

Lernhemmungen: Bei der Aufnahme und Speicherung von Informa-
tionen können Gedächtnishemmungen auftreten. Die vorauswirkende 
bzw. rückwirkende Hemmung tritt dann auf, wenn zwischen dem Er-
lernen zweier Wissensstoffe keine Pause eingelegt wird. D. h. der eine 
Lerninhalt überlagert den anderen. Ähnlichkeitshemmungen treten 
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auf, wenn sich zwei hintereinander gelernte Stoffgebiete nur wenig 
voneinander unterscheiden. Für die Lerner ergeben sich daraus zwei 
Lerntipps. Beim Lernen immer wieder Pausen einlegen! Nie ähnliche 
Lernstoffe (z. B. zwei Fremdsprachen) hintereinander lernen!

Assoziation: Man versteht und behält neuen Lernstoff besser, wenn 
man ihn in Beziehung zu bereits Erlerntem setzt. Dadurch wird der alte 
Stoff aufgefrischt, der neue besser verstanden und gespeichert.

Lothar Jung

Welche Antwort ist richtig?
1  Das Ultrakurzzeitgedächtnis

a) □ braucht zehn Sekunden für die Speicherung.
b) □ ist der erste Speicherort für ankommende Informationen.

2  In das Kurzzeitgedächtnis gelangen Informationen
a) □aus dem Ultrakurzzeitgedächtnis.
b) □nach 30 Sekunden.

3  Behalten im Langzeitgedächtnis können wir nur,
a) □wenn wir erst häufig und dann seltener wiederholen.
b)□ wenn wir gelernten Stoff immer oft wiederholen.

4  Lernhemmungen treten auf,
a)	□ wenn wir zu häufig Pausen machen.
b)	□ wenn wir zu wenige Pausen machen.

2. Aufgabe 2. Lesen Sie zuerst Aufgaben und dann die Texte. 

Museen in Karlsruhe

Sie studieren in Karlsruhe und möchten Freunden aus dem Ausland 
verschiedene Museen empfehlen, die Sie gemeinsam besuchen kön-
nen. Schreiben Sie in das Kästchen auf dem Antwortblatt den Buch-
staben für das passende Museum. Jedes Museum kann nur einmal ge-
wählt werden. Es gibt nicht für jeden Wunsch ein geeignetes Angebot. 
Gibt es kein geeignetes Museum, schreiben Sie bitte den Buchstaben I.
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Sie suchen für Ihre Freunde . . .

1 .  . . .  ein Museum, das die Geschichte und die Entwicklung von Ver-
kehrsmitteln zeigt.

2. . . .  eines der wichtigsten Museen, das Werke von Künstlern aus 
verschiedenen europäischen Ländern und Epochen zeigt.

3 .  . . .  ein Museum, in dem die Geschichte Baden-Württembergs zu 
sehen ist.

4. . . .  ein Museum, in dem Sie mehr über die Geschichte der Stadt 
Karlsruhe erfahren können.

5. . . .  ein Kinomuseum, das auch Filme aus den 50er Jahren des 20. 
Jahrhunderts zeigt.

6 . . . .  ein Haus, in dem man sich über die Entwicklung der Buchkunst 
informieren kann.

7 . . . .  eine Einrichtung, die Kindern ein Ferienprogramm zum Thema 
Naturschutz anbietet.

A
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Die Staatliche Kunsthalle gehört zu den bedeutendsten und ältesten 
Museen Deutschlands. Die Sammlung umfasst deutsche, französische 
und niederländische Malerei der letzten 700 Jahre. Zur Kunsthalle ge-
hören eine der größten Museumsbibliotheken Deutschlands und das 
älteste deutsche Kinder- und Jugendmuseum. Hans-Thoma-Straße 2-6, 
76133 Karlsruhe www.kunsthalle-karlsruhe.de. 

Di.-So. 10-18 Uhr

B
Badische Landesbibliothek Karlsruhe
Eine wissenschaftliche Bibliothek, die jährlich in ihren Räumen 

vier bis fünf Ausstellungen zu den Themen Geschichte und Kultur am 
Oberrhein, Buchkunst und Bibliotheksgeschichte zeigt. Erbprinzenstr. 
15, 76133 Karlsruhe www.blb-karlsruhe.de Mo.-Fr. 8-18 Uhr, Do. 8-20 
Uhr, Sa. 9.30-12.30 Uhr
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C
Verkehrsmuseum Karlsruhe
Vom Laufrad zum Auto: Hier können Sie die Entwicklungsgeschichte 

des Fahrrades und des Autos sehen. Vor allem die große Modelleisen-
bahnanlage, die jeden Sonntag in Betrieb ist, begeistert nicht nur unse-
re kleinen, sondern auch unsere großen Besucherinnen und Besucher! 
Werderstr. 63, 76173 Karlsruhe, So. 10-13 Uhr E-Mail: Verkehrsmuseum-
Karlsruhe @t-online.de

D
Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört

Zum Thema Naturschutz bietet das Zentrum Ausstellungen, Vorträge, 
Seminare und Führungen für Kinder und Erwachsene an. Auch Erlebnis-
tage für Schulklassen und ein Ferienprogramm für Kinder zählen zu den 
Programmpunkten des Zentrums. Der Eintritt ist kostenlos. Hermann-
Schneider-Allee 47, 76189 Karlsruhe E-Mail: info@nazka.de Di.-Fr. 12-18 
Uhr, Sa.-So. ii-i8Uhr

3.Aufgabe 3. 
Lesen Sie Aufgaben zum Text, dann markieren Sie die richti-

ge Antwort und übertragen Sie sie auf das Antwortblatt.

Die Welle schafft es

Sie sind so vielseitig wie keine anderen und zugleich ihr eigener 
Rohstoff. Das macht Verpackungen aus Wellpappe so gefragt wie nie 
und besonders umweltverträglich. Knapp 70 Prozent aller Transport-
verpackungen in Deutschland werden aus dem Packstoff mit der cha-
rakteristischen Welle hergestellt. In Wellpappe lässt sich Zerbrechliches 
meterhoch stapeln und Tonnenschweres sicher transportieren. Sie ist 
leicht und fest, federt Stöße von innen und außen ab. Trotz schwieriger 
Wirtschaftslage rechnet die Branche auch für dieses Jahr mit einer über-
durchschnittlichen Wachstumsrate. Und zwar ohne schlechtes Umwelt-
gewissen. Denn Wellpappe ist einer der wenigen Stoffe, die sich nach 



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

106

Gebrauch vollständig recyceln lassen. Nahezu alle Wellpappen-Verpak-
kungen in Deutschland werden in den Materialkreislauf zurückgeführt. 
Dadurch werden aus alten Schachteln immer wieder neue.

Eigentlich ist Wellpappe nichts anderes als eine Konstruktion aus Pa-
pier, Leim und Luft. Das Geheimnis ihrer Stabilität: die Wellenform einer 
oder mehrerer Papierlagen, die mit glattem Papier verklebt werden. Die 
klassische Form des Rundbogens, die sie so tragfähig macht und der 
Pappe ihre Polsterwirkung gibt, ist bereits seit Jahrhunderten aus dem 
Bau von Kathedralen und Brücken bekannt. Es war aber nicht die Archi-
tektur, sondern der plissierte Stoff von Halskrausen, der Albert L. Jones 
1871 auf die Idee brachte, durch das Falzprinzip nicht nur Textilien, 
sondern auch Papier elastischer und stabiler zu machen. Nur drei Jahre 
später entwickelte Oliver Long erstmals einseitige Wellpappe, als er das 
gewellte Papier mit einem glatten verklebte. Und 19 1 2  erhielt Robert 
H. Tompson ein Patent für doppelseitige Wellpappe. Dieses Prinzip hat 
sich bis heute bewährt.

Die modernste und größte Papiermaschine der Welt steht in Wörth. 
Dort hat die Papierfabrik Palm auf einem 50 Hektar großen Gelände ihre 
Produktionsanlage errichtet, mit einer Jahreskapazität von 600.000 Ton-
nen. Kernstück derAnlage ist ein 200 Meter langer Hightech-Koloss, auf 
dem hochwertige Wellpappen-Rohpapiere in Bahnen von bis zu zehn Me-
tern Breite hergestellt werden - zu 100 Prozent aus Altpapier. Das sind etwa 
fünf Prozent des in ganz Deutschland gesammelten Altpapiers.

Die Logistik der Fabrikanlage ist perfekt: Der Transport der riesigen 
Papierrollen geht über Straße, Wasser und Schiene. Die Papierfabrik hat 
einen eigenen Gleisanschluss, eine Verladestation für Schiffe und liegt 
in Autobahn-Nähe. Lastwagen, die die Fabrik ver- und entsorgen, müs-
sen durch keine der Gemeinden im Umkreis fahren. Auch sonst setzt 
die Anlage in Sachen Umweltschutz Standards: Die Papierproduktion 
ist praktisch geruch- und geräuschlos. Das Wasser, das dafür benötigt 
wird, stammt aus Brunnen auf dem Betriebsgelände. In einer eigenen 
biologischen Kläranlage wird es nach Gebrauch gereinigt, filtriert und 
dann in die Produktion zurückgeführt.
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Seit die Papierfabrik Palm 1782 mit der Herstellung begann, ist das 
Unternehmen in Familienbesitz -inzwischen in der vierten Generation. 
So gelang es Palm als erster deutschen Papierfabrik schon 1984, auch 
Zeitungsdruckpapier in hoher Qualität vollständig aus Altpapier zu pro-
duzieren. Ehe es zur Pappe mit den Wellen wird, erwartet das Rohpa-
pier aus Wörth dagegen noch eine Reihe von Arbeitsgängen. Zu den 
Spezialitäten der Palm-Gruppe, die in ihren bundesweit zwölf Werken 
jährlich600 Millionen Quadratmeter Wellpappe produziert, zählen un-
ter anderem auch Großbehälter aus Schwerwellpappe. Sie lassen sich 
selbst durch Füllgewichte von einer Tonne nicht aus der Form bringen.

Die Anforderungen an die Wellpappe werden immer anspruchsvoller. 
Daher investiert die Unternehmensgruppe laufend in neue Technologien, 
mit denen sich die raffiniertesten Verpackungen gestalten lassen.

Aufgaben 

1. Diese Art von Verpackungsmaterial
А) kann kaum recycelt werden. 
В) kann problemlos wiederverwertet werden.
С) kann schwer verarbeitet werden

2. In der Papierfabrik Palm in Wörth
А) steht die größte Produktionsanlage der Welt.
В)  werden ca. fünf Prozent des Altpapiers in Deutschland wieder-

verwertet.
С) werden fünf Prozent der Wellpappe als Altpapier hergestellt.

3. Für die Papierproduktion
А) muss ein eigener Brunnen zur Verfügung stehen.
В) wird das verbrauchte Wasser biologisch geklärt.
С) wird das Wasser aus dem nahegelegenen See entnommen.

4. Die Palm-Unternehmensgruppe investiertin neue Technologien,
А) weil sie die Qualität der Wellpappenverpackung erhöhen will.
В) weil sie künftig kein Altpapier mehr verwenden will.
С) weil sie neue Produktionszweige aufbauen will.
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4. Aufgabe 4. 
Lesen Sie die Aufgabenstellungen, dann lesen Sie den Text, mar-

kieren Sie die richtige Antwort und übertragen Sie sie auf das Ant-
wortblatt.

Solange die Sonne scheint

Solarenergie - das könnte das Zauberwort des neuen Jahrhun-
derts werden. Doch die Idee ist viel älter.

Am 15. Juni 1930 versammeln sich mehrere tausend Teilnehmer aus 
50 Staaten zur zweiten Welt-Kraft-Konferenz. Die verheerende Arbeits-
losigkeit, die weltweite Depression gehören der Vergangenheit an: Bald 
schon seien die Kräfte der Natur gebändigt und die Menschen überall 
auf der Welt verfügten über Energie im Überfluss, ein weltweites Strom-
netz werde den Wohlstand der Völker heben. Allerdings schleichen sich 
mit dem Blick auf die Energiewirtschaft erste Zweifel ein: Ob es gelin-
gen wird, durch Nutzbarmachung der Sonne oder der sich immer wie-
der erneuernden Wasserkräfte der gewaltigen Verschwendung von 
wertvollen fossilen Energiereserven Einhalt zu gebieten?

Die Sonne ist es, sie ist die Energiequelle der Zukunft. Mit diesem 
Credo wendet sich der Nobelpreisträger Wilhelm Oswald an die Kon-
ferenz. Alle Energiequellen seien auf die strahlende Energie der Sonne 
zurückzuführen. Da die Endlichkeit der fossilen Energiereserven unum-
stößlich feststehe, müsse man sich nun fragen, wie die Sonnenstrah-
len unmittelbar in elektrische Energie umzuwandeln seien. An diesem 
Punkt seiner Gedankenkette bringt Wilhelm Oswald den „photoelektri-
schen Strom“ ins Spiel, die Photovoltaik. „Steckt man zwei oberflächlich 
oxydierte Kupferplatten in gewisse Lösungen und verbindet sie durch 
einen Draht, so geht durch diesen ein Strom, wenn man eine von bei-
den Platten belichtet.“ An die Zukunft der nachfolgenden Generationen 
könne man jedenfalls mit ruhiger Heiterkeit denken. „Solange die Son-
ne scheint, wird es ihnen nicht an Energie fehlen.“

An der Solarzelle wurde bereits in jenem Sommer 1930 in Berlin ge-
arbeitet. „Gerade hinsichtlich der Energieausbeute berechtigt die neue 
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Photozelle zu der Hoffnung, dass auf diesem Wege eine nutzbare Um-
wandlung der ungeheuren Energiemengen, die uns die Sonne täglich 
zustrahlt, technisch möglich wird.“ Diese Behauptung fiel 1930 in einem 
Vortrag des Physikers und Chemikers Bruno Lange auf dem 6. Deut-
schen Physikertag. Die neue Art von Photozelle, so erläuterte Lange, 
bestehe aus zwei Metallelektroden mit einer Zwischenschicht aus Halb-
leitermaterial. Bei Einstrahlung von Licht entstünden auf der Zwischen-
schicht Photoelektronen. Der Photostrom fließe durch die Sperrschicht 
zur unteren Elektrode. Dabei würde die äußere Elektrode positiv, und 
ein überraschend starker Photoeffekt setze ein.

Diese Entwicklung war im Prinzip nichts Neues. Bereits 1884 hatte 
Charles Fritts in New Yorkdie elektromotorische Wirkung des beleuch-
teten Selens entdeckt. Aber das entscheidende Problem blieb der mi-
nimale Wirkungsgrad. Die eingestrahlte Sonnenenergie wurde nur 
zu Bruchteilen eines Prozents in Elektrizität umgewandelt. Leider war 
hier die Kluft zwischen dem prinzipiell und dem technisch Möglichen 
allzu groß. Es sollte noch fast ein Vierteljahrhundert dauern, bis der 
von Lange und anderen Wissenschaftlern im Jahr 1930 angekündigte 
Durchbruch gelang. Der Schauplatz hatte sich in die USA verlagert. In 
den Bell Laboratories bei New York arbeitete ein Team mit der neuen 
Halbleiter-Technik und dem Material Silizium. Calvin Füller und Gerald 
Pearson kamen auf die Idee, zur Erhöhung der Leitfähigkeit des Mate-
rials gezielte Verunreinigungen mit Gallium vorzunehmen. Als sie das 
Silizium anschließend in ein Lithium-Bad tauchten, stellten sie zu ihrer 
Überraschung eine signifikante Menge von elektrischem Strom fest.

Am 25. April 1954 stellten die Forscher der Öffentlichkeit den Proto-
typ ihres Solar-Energy-Converting-Apparats auf der Basis von Silizium-
Solarzellen vor. 1958 wurde der erste mit Solar zellen bestückte US-Satel-
lit ins All geschossen. Die Photovoltaik-Anlage arbeitete perfekt. In den 
nächsten Jahren blieb der Weltraum der hauptsächliche Einsatzort der 
neuen Technik. Denn dortwaren geringes Gewicht und Zuverlässigkeit 
ausschlaggebend - und Geld spielte keine Rolle. Im 21. Jahrhundert geht 
die Suche nach den besten Materialien, dem höchsten Wirkungsgrad 
und den niedrigsten Kosten rasant weiter. Durch die weltweit vernetzte 
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Gemeinde der Tüftler, Forscher und Produzenten schwirren Stichworte 
wie Dünnschicht-Technologie, Multispektralzelle, Farbstofffilm und orga-
nische Solarzelle. Nur eines scheint gewiss: Ein Schlaraffenland, in dem 
wir über Energie im Überfluss verfügen, ist selbst bei der intelligentesten 
Nutzung aller erneuerbaren Energien noch nicht in Sicht.

1 2 3

ja nein der Text sagt 
dazu nichts

1.  Nach Oswald ist künftig die Nutzung der 
Sonnenenergie wegen der begrenzten fossilen 
Energiereserven die einzige Alternative.

2.  Die Halbleiterzwischenschicht erzeugt beson ders 
starke Effekte, wenn die Lichteinstrahlung hoch ist.

3.  Die Entdeckung von Charles Fritts in New York 
spielte eine wichtige Rolle für die Stromindustrie. 

4.  Die neu entwickelte Technik wurde zunächst 
im Weltraum genutzt, wo weder Geld noch das 
Gewicht der Solarzellen eine Rolle spielten.

II. Hörverstehen

Lesen Sie die Aussagen und hören Sie dann den Textzweimal.

Aufgabe 1. Was ist korrekt? Markieren Sie!

1. Die Frage nach der Herkunft ist für Deutsche
a) ein Tabu 
b) eine interessante Frage
c) erweckt Neugier

2. „Mensch mit Migrationshintergrund“ ist
a) ein Bürger aus dem Nachbarland
b) ein Mensch, der in vielen Ländern war
c) ein Ausländer in Deutschland



111

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

3. Schokoküsse sind
a) Küsse, die nach Schokoeis erfolgen
b) Negerküsse
c) Lippen aus Schokolade

4. Sonne-Mond-und- Sterne-Fest ist
a) ein altes heidnisches Fest
b) das Martinsfest
c) eine Periphrase zum Tag der Weltraumforschung

Aufgabe 2. Richtig oder falsch? Markieren Sie!

Richtig Falsch

1.  An der Jacobs Universität Bremen hält man 
Vorlesungen nur in Deutsch.

2. In Indonesien ist Deutsch nicht so populär.

3. ZianidaHanissa interessiert sich für Berge.

4.  Das Tempo der Menschen in Deutschland ist viel 
langsamer als in Jakarta.

Aufgabe 3.

3a. Welche Themen hören Sie in den Nachrichten des Deutschland-
funks? Kreuzen Sie an und übertragen Sie die Antworten auf das Ant-
wortblatt!

a) Deutschland will mehr Geld für den Kampf gegen Ebola bezahlen. 
b) Bundeskanzlerin Merkel reist nach Westafrika.  
c) Die Piratenpartei verliert ein Mitglied. 
d) In Berlin wird ein neues Parlament gewählt. 
e) Es gibt einen neuen Doping-Skandal im Radrennsport. 
f )  Das öffentlich-rechtliche Fernsehen debattiert über eine Bericht-

erstattung über die Tour de France. 
g) Das Wetter in Deutschland. 
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3b. Lesen Sie die Aussagen! Hören Sie dann die Nachrichtensendung 
noch einmal genau an, und kreuzen Sie an: richtig (R) oder falsch (F).

Richtig Falsch

1.  Die Bundesregierung will insgesamt fünf Millionen 
Euro investieren, um Ebola zu bekämpfen.

2.  Lauer gibt nicht alle seine politischen Ämter auf.

3.  Ab 2016 soll laut ARD wieder über die Tour de France 
berichtet werden.

4. In Ostdeutschland regnet es heute Nacht.

III. Schreiben

Aufgabe 1. Ergänzen Sie, schreiben Sie die richtige Antwort auf 
das Antwortblatt

1. Eine Leitung, durch die Wasser fließen kann, ist eine _______________.
2. Wasser, das aus Leitung kommt, ist _______________.
3. Eine Gurke, aus der man ein Salat machen kann, ist eine 

_____________.
4. Salat, der aus Gurken gemacht ist, ist _______________.
5. Jemand, der neben einem am Tisch sitzt, ist ein _______________.
6. Ein Tisch, der nebenan steht, ist ein _______________.
7. Ein Schrank mit vielen Spiegeln ist ein _______________.
8. Ein Spiegel, der auf einer Schranktür angebracht ist, ist ein 

_______________.
9. Eine Karte, mit der man ein öffentliches Telefon benutzen kann, ist 

eine _______________.
10. Ein öffentliches Telefon, das man nur mit einer Karte benutzen 

kann, ist ein _______________.
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Aufgabe 2. 
Lesen Sie den Text und schreiben Sie die Geschichte weiter auf das 

Antwortblatt (bis 30 Sätze)

Carolina Schutti (Österreich): Auszug aus der Novelle Eulen fliegen 
lautlos

Jacob blickt nach oben: ein halber Mond und der Abendstern, bald 
leuchten immer mehr Sterne auf, einer nach dem anderen und viele zu-
gleich. Zwischen dem Funkeln sucht Jacob nach Bewegung, nach einem 
Kometen mit Schweif, der langsam über den Himmel zieht wie ein König 
mit seiner Schleppe: Alle Sterne in seiner Umgebung verblassen, wenn er 
erscheint. Bei einem Kometen darf der Wunsch groß sein, sehr groß.
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  СЕКЦІЯ  
«ФРАНЦУЗЬКА МОВА» 

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

■  10 к лас
І РІВЕНЬ

I.  Lisez le texte et tâchez de le comprendre :

A pied vers le bonheur
Marcher dans la nature, c’est une nouvelle aventure. Le tre k king fas-

cine toujours plus de monde. A pied, sac à dos sur les épaules les jeunes 
et non seulement les jeunes partent à la découverte des secrets des 
bois ou du silence des montagnes. La première règle est de marcher 
sans jamais se presser ; car la lenteur est le propre des curieux. Aussi, pas 
après pas, l’on s’enfonce dans l’espace environnant. 

Le temps ne compte pas. L’important est de regarder. En effet, si l’on 
apprend à ouvrir les yeux, on peut découvrir mille petites merveilles. 
Apprendre à observer le paysage c’est apprendre à l’aimer et  à le res-
pecter. Cette rencontre avec la nature peut être l’occasion de vivre des 
expériences extraordinaires. 

Loin du bruit et du remue-ménage de la vie quotidienne nous redé-
couvrons un nouveau bien-être du corps et de l’esprit. 

Il y a mille façons de faire du trekking. D’habitude, l’on part avec des 
amis. Les difficultés à affronter ensemble renforcent la solidarité et, au 
retour, on se sent plus proche encore les uns des autres.

Dans de nombreux pays, des associations se sont créées, regroupant 
les passionnés de trekking ; de nombreux sentiers ont été tracés, plus 
ou moins difficiles, tous très variés et beaux  : à travers les prairies, les 
pâturages, le long des rivières, sur la crête des montagnes. Certains de 
ces sentiers aboutissent à de petits villages isolés ; l’aventure continue, 



115

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

là encore, avec la rencontre des gens du cru, la découverte de leur his-
toire, de leur façon de vivre, de leurs traditions culinaires…Expériences 
inoubliables !

II. Laquelle de ces phrases résume le texte:

A. Marcher dans la nature, c’est une nouvelle aventure.
B.  Il y a mille façons de faire du trekking. D’habitude, l’on part avec 

des amis. Les difficultés à affronter ensemble renforcent la solida-
rité et, au retour, on se sent plus proche encore les uns des autres.

C. Expériences inoubliables !
D. Le trekking fascine toujours plus de monde.

ІІІ. Remplacez les mots suivants par leurs synonymes textuels :
randonnée, f atteindre sommet, m se hâter
émerveiller pénétrer
lieu, m   faire face à

IV. Quelle est votre attitude personnelle envers les randonnées 
à pied ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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II РІВЕНЬ 

I. a) Reconstituez une bonne orthographe:

 Le plat du pauvre

Au XIX-ème siècle, dans les campagnes breton___, la crêpe tenait 
une place importan____ dans l’alimentation couran____ au même titre 
que la pomme de terre.  Elabor___ à l’aide de produi____ de la ferme, 
la crêpe était le repas économi____ par excel___ce.  Oeufs, farine, sel 
et eau suffis____ toujours pour réaliser de bon____ galettes (crêpes 
épais___).  Le plat du pauvre, en quelque sorte, agrément___ d’une 
gros___ noix de beurre les jours de fête, un point, c’est tout ! 

b) Complétez les lacunes avec des articles définis, indéfinis, 
partitifs ou de la préposition de :

— Tu fais ____ régime ?
— Ne m’en parle pas. Je n’ai pas ___ le droit de manger _____ sucre-

ries  : _______ confiture, ______ chocolat, _______ gâteaux et surtout 
pas ____ sucre dans le café.

Je n’ai pas le droit de manger _____ féculents. Fini _____ pâtes à l’ita-
lienne, _____ gros haricots blancs, _____ pommes de terres en robes avec 
_____ beurre et _____ bon pain frais. ______ huile dans ____ salade ? pas 
question, pas ____ matières grasses non plus. Je n’ai pas ____ droit de 
boire ____ vin, ____ lait ou ____jus de fruits, _____ eau à volonté.

— Et _____ viande, tu peux en manger ?
— Tu n’y penses pas. ____boeuf, ____ mouton, ____ veau, ____ porc, 

il y a longtemps que je ne sais plus ce que c’est. 

II. a) Remplacez les groupes de mots en italique par les pronoms 
personnels :

Achète des fleurs aux femmes! _______________________________
Ne racontez pas ce secret  à nos voisins ! _______________________
Occupe-toi de tes affaires ! __________________________________
Adresse-toi à cette spécialiste ! _______________________________
 Envoyez ce cadeau à  vos parents ! ____________________________
Participe plus activement à ce tournoi ! ________________________



117

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

b) Complétez ce texte avec les prépositions qui conviennent:
Montmartre a été et reste aujourd’hui un ____ quartiers les plus pit-

toresques ___ la ville. Il se dresse _____ une colline calcaire ____ 130 
mètres ____ altitude où, dit la légende, _____ l’an 230 fut décapité Saint 
Denis, premier évêque ____ Paris.  _____ sa position stratégique, ___où, 
l’on domine tout Paris, Montmartre a joué un rôle important _____ l’his-
toire politique ___ la ville._______ tout le XIX siècle Montmartre devint 
le pôle ___ attraction _____ tous les artistes et fut longtemps le centre 
littéraire et artistique ____ toute la ville.

C’est ici que se trouve la place Pigalle, très animée, surtout le soir, le célèbre 
Moulin Rougequi étend ses ailes ___ la place Blanche, ___ fameux cabarets.

III. A traduire :
1. Вона не займається ні спортом, ні музикою, вона не любить ні 

математику, ні літературою Що її цікавить? Про що вона думає?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Купи м’яса, трохи сиру і банку будь-яких консервів. До того, скінчи-
лася мука, візьми 2 пакети. Якщо захочеш, візьмеш ще бісквіту та цукерок.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. Подивись на небо: стоїть чудова погода, сонце припікає і нема 
жодної хмарки. Сумніваюсь, що завтра буде дощити.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

4. Вони спізнилися на літак, і я не знаю, що вони збираються ро-
бити. Я їм порадив піти до готелю, їх багато в цьому місті.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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III РІВЕНЬ

I. Un élève inattentif, en copiant le texte, a fait 10 fautes. Tâchez 
de les trouver et corriger :

Un festival qui dépasse la science

Dresser de terribles constats tout en partagant des expériences 
concrètes et positives pour sauver le planète, c’était l’enjeu de la 22 édi-
tion du festival Science Frontières, qui s’est tenu cet week-end au palais 
du Pharo à Marseille.

Cet année, prime à l’action. Des initiatives concrètes et aboutis ont 
facilités le passage de la réflexion à la « réfl’action ». Comme l’entreprise 
Domespace qui vend des « maisons-bulles », capables de tourner avec 
le soleil et respectueuses de l’environement. Comme l’association mar-
seillaise « Roule ma frite » qui récupère les huiles végétales usagés pour 
faire le plein. Ou encore l’entreprise DeutzFahr qui va révolutionner 
l’agriculture avec son tracteur guidé par GPS, permettant à fournir à la 
plante la bonne dose d’eau et de nutriments au bon endroit. Enfin, la 
compagnie Bleuzen présente des meubles en carton issus du recyclage, 
au design séduisant et très actuelle.

II. «  Plus que je connais, j’en ai plus à connaître  », disent les 
Français. Et vous, comment comprenez-vous cette expression?  
(14-15 phrases, mais soyez logique et concret)

________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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■  11 к лас

I РІВЕНЬ

I. Lisez le texte, tâchez de le comprendre et faites les devoirs 
proposés:

Des bâtiments verts

Le bâtiment est dans l’Union européenne un gouffre d’énergie — 40 % 
de l’énergie totale consommée devant les transports et l’industrie. Les 
économies d’énergie dans les bâtiments sont donc un enjeu économique 
et écologique majeur.  Des maisons à basse consommation, dite ‘passive’ 
existaient déjà par milliers en Europe du nord, en Allemagne et en Suisse 
ayant largement démontré que les solutions techniques existent. 

Cela permet détendre une consommation très basse dans ces bâti-
ments environ 50 kWh/m² et, par an, soit en huit fois moins qu’un bâti-
ment moyen classique datant des années 1970. Un bâtiment à énergie 
positive fête encore plus fort.   C’est un bâtiment qui produit plus d’éner-
gie qui consomme pour son fonctionnement.  Cela est possible grâce 
à  une production locale d’énergie avec des moyens de captage ou de 
production comme des capteurs photovoltaïques, des chauffe-eau so-
laires, des éoliennes, des pompes à chaleur au fond dans le sol etc.

Les bâtiments à énergie positive sont de plus en plus innovants et 
de plus en plus nombreux bien qu’un trop rare.  Ce sont principalement 
des bureaux, un tiers des maisons individuelles et le reste des loge-
ments collectifs.

Des bâtiments ‘verts’. FUTUREMAG. Arte

II. 1) Choisissez parmi les thèmes cités celui qui constitue le sujet 
principal de cet extrait :

a. Consommation d’énergieen Europe
b. L’image de bâtiments verts
c. La réflexion autour de la question d’énergie verte
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2) Dites, à  qui ce texte est-il plutôt destiné :
a. aux ingénieurs
b. aux amateurs de vulgarisation scientifique
c. au grand public

III.  En vous basant sur cet article, trouvez la définition du mot 
‘éolienne’ :

a.  Qui fonctionne sous l’action du vent
b. Qui se nourrit de végétaux.
c.   Machine à broyer, à piler, à pulvériser diverses substances et à 

extraire certains produits.

IV. Selon vous, aujourd’hui, l’idée du texte analysé est utile ou 
pas trop?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

II РІВЕНЬ

І. a) Complétez les lacunes avec des articles définis, indéfinis, 
partitifs ou de la préposition de :

1.  Vous voulez _____ fromage ?  - Non, merci, je n’aime pas _____ 
fromage.  - Quel dommage, rien de meilleur que ______ bon fromage 
de chèvre avec ______ bon    pain de campagne.

2. Vous faites _______ sport ?  -  Non, je déteste ______ sport. - C’est 
dommage, pour être en forme rien de mieux que _____bonne partie 
_______ tennis entre amis ou que _____ bon jogging.

3. Vous ne prenez pas _______ gâteaux ? - Non, quel dommage, quoi 
de meilleur que _____ bonne tarte _______ pommes ou que_____ 
charlotte à ____ framboise à la fin de ______ bon repas.

4. Vous ne mangez jamais ______ viande ?  - Non, je suis végétarien.  
____ viande me fait mal à_____ estomac.

— Oh, vous savez, ______ bon gigot ____ agneau avec ______ 
pommes ____ terre n’ont jamais fait mal à personne.
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b) Complétez avec un double pronom. Faites des accords si c’est 
nécessaire :

1.  Maman,je peux t’emprunter ta voiture ?
— Ah non, tu ………………………………………. hier, ça suffit ! 

2. Sophie vous a envoyé sa nouvelle adresse ?
— Oui, elle …………………………………………… par SMS. 

3. Vous avez rendu les clés au beau-frère ?
— Oui, je ……………………………………………… ce matin.

5. Promets-moi de venir à ma soirée.
— Je …………………………….. Compte sur moi.

6. Kevin vous a-t-il parlé de ses projets ?
— Oui, il ………………………….. pendant le déjeuner.

II. a)  Complétez ce texte avec les prépositions qui conviennent:

_____ 1887, _____ l’Exposition Universelle, qui devait s’ouvrir ___ 
Paris_____1889, on a commencé ____ construire, ______ la direction 
____ l’ingénieur Eiffel, une grande tour connue aujourd’hui _____ le 
nom ____ la Tour Eiffel.

La Tour se trouve _____ la rive gauche, tout _____  ____ la Seine, 
_____ le Champs ___Mars.  Ici, « la vieille  dame» comme les Parisiens 
ont fini _____ nommer la Tour Eiffel, éclipse tout.  ______ses 15000 
pièces ____ métal qu’assemblent deux millions et demi ____ rivets, 
_____ ses 320 mètres ____ hauteur, ses trois plates-formes successives 
___où la vue s’élargit jusque_____collines les plus lointaines elle reste 
l’un _____ monuments les plus visités ____ France.

Lest touristes et les étrangers qui viennent____ Paris vont la visiter 
_____ tout autre monument. On y monte ____ ascenseur. Si l’on veut y 
monter ____ pied, il faut gravir 1710 marches.
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b) Savez-vous exprimer vos sentiments?Classez ces expressions 
dans une des catégories suivantes:

1) amour, m ;      2) haine, f ;      3) surprise, m ;       
4) colère, f ;      5) regret, m

a. Je suis emballé(e) par j.  je ne supporte pas
b. j’ai un faible pour k. ça m’horrifie
c. je déplore l. je ne peux pas sentir
d. je n’en reviens pas m. je suis navré(e )
e. je suis en rogne contre n. je ne m’y attendais pas
f. je suis indigné(e ) o. je suis atterré(e )
g. j’ai une passion pour p. je raffole de
h. je suis étonné(e ) q. ça me répugne
i. je trouve bizarre que r. je suis déconcentré(e )

amour ___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

haine ____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ssurprise _________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

colère ____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

regret ____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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ІІІ. A traduire:
1. Батьки відправили  її зовсім маленькою до Франції щоб вона 

змогла вивчити мову,  вільно говорити нею і слухати лекції у паризь-
кому університеті.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Марія сховала свою нову сукню,побоючись( depeur ) , що ії се-
стра візьме ії, вдягне і пошкодить.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. Провадяться численні дослідження вакцини проти цієї хворо-
би, але на жаль вона ще й досі не знайдена.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

4. Вона спитала мене, чи залишилися ще яблука і  що я збираюся 
з ними робити. Я відповіла, що їх залишилося ще декілька штук і що 
завтра я збираюся спекти з ними яблучний пиріг.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

III РІВЕНЬ 

I. a) Trouvez les mots qui correspondent aux définitions sui-
vantes :

1. Une personne dont l’activité professionnelle est lejournalis-
me (_________________).

2. La limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d’expression de 
chacun qui désigne différentes formes d’atteintes à la liberté d’expres-
sion, avant et/ou après leur diffusion (___________________).
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3. Un compte-rendu d’événements auxquels assiste le journaliste sur 
le terrain (___________________). 

4.  Le journal qui apparaît chaque semaine (________________) ou 
chaque jour(________________). 

5. Formule concise et expressive, facile à retenir, utilisée dans les 
campagnes de publicité, de propagande pour lancer un produit, une 
marque ou pour gagner l’opinion à certaines idées politiques ou so-
ciales (_______________). 

II. La presse d’aujourd’hui, comment est-elle, quel est son 
rôle dans la société. Parlez de ses côtés positifs et négatifs. 
Soyez logique (14-15 phrases)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________



125

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

  СЕКЦІЯ  
«ІСПАНСЬКА МОВА» 

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

■  9 к лас

I. Subraya la preposición adecuada.
1. Siempre asisten en / a nuestras fiestas.
2. Los jóvenes están agradecidos con / por los regalos.
3. ¿No te acuerdas de / en nuestros primeros años?
4. Aquí estudian de/ para ingenieros.
5. Tengo mucho gusto de / en conocerle.
6. Esta ciudad se destaca con / por sus monumentos históricos.
7. ¿Cuántos minutos tardas para / en llegar a la escuela?
8. El señor Días regresó dentro de / al cabo de tres días.

II. Marca la variante adecuada.
1. ¿Podemos llevar estos mapas al director?

a) Sí, se los lleven en seguida.
b) Sí, llevénselas en seguida.
c) Sí, llevádselos en seguida.

2. Mamá, ¿me pongo esta camisa?
a) Sí, póntelo.
b) No, ponte otra.
c) Por qué no, póntelas.

3. ¿Quién me explica dos temas gramaticales?
a) Pedro, explíqueselas.
b) Chico, explícaselos.
c) María os lo explica.
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4. ¿Me darás un poco de agua?
a) Sí, te los daré
b) Como no. Aquí las tienes. 
c) Sí, he aquí lo que necesitas. Tómala.

5. Papá, ¿me pongo esta corbata?
a) No, no me las pongas.
b) Póntela, te va bien.
c) Sí, ponla.

6. ¿Podemos sacar las entradas al teatro?
a) Claro, sáquentelas.
b) Sí, sacáoslos.
c) No, no las saquéis.

III. Completa los diálogos con los verbos ser y estar  en la forma 
adecuada.

1. — ¿Dígame, quien ……………………?
— Hola, ……………… Mercedes. ¿……………. Leo, por favor?

2. — Buenos días, ¿de dónde …… … … … … las naranjas?
— De Valencia, por supuesto.
— ¿Y a cómo ………………… hoy?
— A 2 euros el kilo.

3. — ¿Sabes algo de Inés? Hace tiempo que no la veo.
— Sí, …………………… de monitora de esquí.
—¿Ahora? Pero si ……………… en verano.
—  Sí, pero ………………. en Bariloche. Y allí ahora ……………….  

invierno.
4. -¿De quién …………… este coche?

— Mío.
— ¿Puedo ir contigo?
— No sabes, lo siento, es que ya ………………… (nosotros) cinco.

5. -Buenos días. ¿ ………………. abierto el museo esta tarde?
— No, los domingos por la tarde ………………. cerrado.
—¿Cuál ………………. el horario?
—  De martes a jueves, de 10.00 a 20.00, y los domingos, de 10.00 

a 14.30.
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6.  — El museo ……………… muy cerca del paseo de la Castellana, 
¿verdad?

— Sí, muy cerca. …………… a unos cinco minutos andando.
—¿ Y cuánto ……………. el precio de la entrada?
— Los domingos ……………… gratuito.

IV. Completa la entrevista del trabajo con los  interrogativos 
adecuados (cuál, qué, dónde, cómo)

Entrevistador:   Nos gustaría hacerle algunas preguntas un poco perso-
nales, si no le importa. Por ejemplo, ¿ (1)……… ……… 
tipo de persona se considera usted?

Entrevistado:   Soy responsable, optimista y con bastante don de gen-
tes. Me gusta relacionarme con otras personas.

Etrevistador:   ¿ (2)…………… es su principal defecto y su princi-
pal virtud?

Entrevistado:   Una de mis virtudes es ser muy exigente conmigo mis-
mo. Y mi mayor defecto es que trabajo demasiado.

Entrevistador:   ¿ (3)…………… es su mayor logro hasta ahora?
Etrevistado:   He recibido un premio de  investigación científica  in-

teruniversitario.
Entrevistador:  ¿ (4)……………. definiría el éxito?
Etrevistado:   El éxito es el premio por tu esfuerzo personal y no tener 

miedo al fracaso.
Etrevisador:  ¿ (5)………….. se ve dentro de dos o tres años?
Entrevistado:   Con ustedes. No conozco una empresa más importante 

que esta.
Entrevistador:  ¿ Y (6)…………… espera ganar?
Entrevistado:   No es fácil contestar. Pero un sueldo según mi forma-

ción y la responsabilidad del puesto de trabajo.
Entrevistador:  Muhas gracias.
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V. Subraya la palabra adecuada.

1.  La tercera exposición de cerámica se abre / se inaugura ma-
ñana a las 10.

2. Hoy el ascensor no trabaja / no funciona.
3. No quiso tomar / aceptar mi invitación.
4. Quieres que responda / conteste por todo.
5. Le esperamos durante 20 minutos , ¿viene / va o no?
6. ¿A quién encontraste / recibiste casualmente en el aeropuerto?

VI. Llena los huecos 

Adjetivo Sustantivo Verbo

creativo

consejo

diferente

civilizar

facilidad

agradar

VII. Completa el diálogo con las perífrasis del recuadro.

vuelvo a llevar       sigues trabajando       volver a verte        
empiezo a trabajar        vuelvo a trabajar       sigo siendo

Sofía:  ¡Qué sorpresa, Matilde!
Matilde:   Hola, Sofía, ¡qué alegría (1)……………….…………! ¿Qué ha-

ces aquí? ¿Cómo te va?
Sofía:   Muy bien. Es que (2)…………………………. en esta oficina.
Matilde:   ¿De verdad? Otra vez en esta oficina ¡Fantástico! Vamos a ser 

compañeras.
Sofía:  ¿Tú (3) ……………………… aquí?
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Matilde:   Claro. Llevo ya diez años.
Sofía:   Pues yo (4) …………………… a partir del lunes. Nos vamos 

a ver todos los días.
Matilde:   ¿En que departamento vas a estar?
Sofía:   Una vez más (5) ………………… la gestión comercial. Ya sa-

bes es mi especialidad. ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde siempre?
Matilde:   Sì, yo (6) ……………………… la secretaria de dirección.
Sofía:  Estupendo. Bueno, nos vemos el lunes.

VIII. Completa la hoja de este diario personal con los verbos del 
recuadro en pretérito perfeto o pretérito indefenido.

 dormir enviar pensar llevar hablar
 tener proponer llamar encontrar ser (3)

Querido diario: Ayer no (1)  …………….. precisamente  mi mejor 
día.  Ya sabes que esta semana (2) ………………….. (yo) poco y arras-
tro mucho cansancio. Y encima,  al abrir el correo esta mañana me  
(3) ……………… (yo) un mail  de mi jefa que me (4) …………….. (ella) 
ayer por la tarde. Ya te (5) ……………… (yo) muchas veces de ella: no la 
puedo soportar, creo que está buscando la ocasión para echarme, pero 
no la va a encontrar. Ya sabes que siempre nos (6) …………………… 
(nosotras) mal.  En fin, que me quería en su despacho por la tarde. En 
aquel momento (7) ……………….. (yo) lo peor.  La última vez  que me 
(8)  ……………… (ella) a su despacho (9)  ………………….. hace un 
mes  para regañarme por un informe entregado tarde. Desde entonces 
y hasta ahora no (10) ……………… (nosotras) ningún contacto.

Pero esta vez (11) ……………… distinto. Hoy me (12) ………………. 
colaborar en su proyecto muy importante para la empresa. No me lo 
esperaba, la verdad. Estoy muy contenta, parece que ahora empiezan 
a valorar mi trabajo. 
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IX. Completa las frases con el pretérito adecuado.

Pues yo ………….. (llegar) a Santa Cruz de Tenerife en 1979. En 
aquel entonces ………….. (ser) una ciudad muy pequeña y muy có-
moda. Ahora es diferente: es una ciudad enorme. Ese mismo año me 
………….. (matricular) en la universidad y ………….. (vivir) durante 
unos meses en la residencia de estudiantes, pero no me ………….. 
(gustar) mucho, así que un tiempo después ………….. (alquilar) un piso 
con otras dos compañeras de clase.  Aquellos años  ………….. (ser) los 
mejores de mi vida. Casi todos los fines de semana ………….. (ir-noso-
tras) a la playa o de excursión por la isla.  En Canarias siempre ………….. 
(hacer) un tiempo maravilloso. Bueno ahora también, claro.  Pero todo 
aquello ………….. (concluir) cuando ………….. (terminar) la carrera. 
Un año después me ………….. (volver) a Madrid, me ………….. (pre-
sentar) a las oposiciones de profesora y las ………….. (sacar) a la prime-
ra. Es que antes ………….. (ser) un poco más fácil que ahora porque no 
………….. (haber) tanta competencia. En fin, que llevo una vida algo 
monótona y echo mucho de menos a mis amigos de Tenerife. 

■  10 к лас

I. Completa los huecos con la preposición adecuada.

1. Los aztecas hacían sacrificios humanos ………….. las noches.
2.  ………….. Vicente Aranda, el mito de Carmen está lleno de incóg-

nitas.
3. Todavía me faltan muchas tarjetas ………….. relacionar.
4. Contesta el teléfono ………….. mí, por favor, que estoy ocupada.
5.  Estos ejercicios son ………….. que practiquéis el uso de las prep-

osiciones.
6.  ………….. llevar solo 2 meses viviendo en Barcelona, te veo muy 

adaptado.
7. ¿Sabe si hay una sucursal del Banco del Mediterráneo ………….. aquí?
8. Este proyecto debe estar listo ………….. mañana. 
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II. Marca la opción adecuada

1.  Se ha ido la luz y he perdido el documento del ordenador, tengo 
que ponerme a / dejar de escribirlo todo.

2.  Estamos llegando a Madrid, así que estamos a punto de / sole-
mos entrar en un atasco.

3.  La Compañía sigue recorriendo/ se ha puesto a recorrer el país, 
lleva ya más de dos años.

4.  Hay que conducir más despacio, porque se ha puesto a / está a 
punto de llover hace unos minutos.

5.  El mismo día que Juan recogió el televisor del servicio de repara-
ción volvió a / solió estropearse.

6.  Ganó un premio literario con su primera novela, pero después si-
guió escribiendo / dejó de escribir, por eso le llaman el artista 
de una sola obra.

7.  Estaba a punto de / Dejó de acostarse, pero recibió una llamada 
y tuvo que ir al hospital corriendo.

III. Elige la opción correcta.

1.Si ………….. a los niños en casa de los abuelos, ………….. salir 
esta noche.

a. dejamos/podremos  b. dejad/podemos
c. dejemos/podamos  d. dejáis/poded

2. ………….. por teléfono, si ………….. algún problema con la com-
pañía de seguros.

a. Llámame/tienes  b. Llamaré/tendré
c. Llame/tienes  d. Llamad/tienen

3. No te preocupes, si ………….. que quedarme más tiempo en la 
oficina, te…………..

a. tenga/aviso  b tengo/avisaré
c. tienes/avisarás  d. tenéis/avisad

4. Si mañana ………….. de viaje, ………….. pronto esta noche.
a. saldrás/acuéstate  b. salís/acostaos
b. sale/acostad  d. saldremos/acostaos
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5. Si ………….. en rebajas, ………….. mucho dinero.
a. comprarás/ahórrate  b. comprarás/te ahorrarás
c. compras/te ahorrarás  d. comprarás/ahorras

6. Llame a la jefa y, si no ………….. ………….. un mensaje.
a. está/déjale  b. estará/déjele
c. está/déjele  d. estará/déjale

IV. Completa el diálogo con los verbos del recuadro en condicional.

ser      enviar      poder      salir      tener      traer      fabricar

Carmen:   ¿ Qué te parece si nos compramos un coche híbrido, de esos 
que son mitad eléctricos y mitad de gasolina?

Alfredo:   Es que son poco potentes. Salieron hace unos años y dijeron 
que en el futuro (1) ………….. la misma potencia que uno 
normal, pero todavía no lo han conseguido.

Carmen:   Bueno, pero son más baratos, ¿no? 
Alfredo:   ¡Qué  va! Dijeron que en poco tiempo (2) ………….. más 

baratos, pero siguen siendo mucho más caros. Además tam-
bién aseguraron que este año (3) ………….. el primer híbri-
do de electricidad y gasoil, pero aún lo estamos esperando.

Carmen:   ¿ Y qué marcas fabrican híbridos?
Alfredo:   Dijeron que en unos años todas las empresas (4) ………….. 

coches híbridos, pero muchas no se han atrevido.
Carmen:  ¿Pero has visto algún modelo?
Alfredo:   Pregunté por ellos en un concesionario y me dijeron que 

les (5)  ………….. dos modelos esta semana y que los 
(6)  ………….. probar en el concesionario central, pero to-
davía no he ido.

Carmen:  ¿Y por qué no?
Alfredo:   Es que tomaron mi dirección y me dijeron que me 

(7) ………….. varios catálogos, pero aún no los he recibido.
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V. Completa la carta con los verbos ser y estar en el tiempo adecuado.
Querida Ovidia:
Hace tiempo que no recibo una carta tuya y (1)………….. un poco 

triste. Desde que (2) …..……… en Madrid sólo me has escrito una vez. 
(3)..…………… evidente que (4)…………….. muy ocupada, porque an-
tes cuando (5) ..…………….. en Salamanca tenías más tiempo para tus 
amigas. Bueno, no te preocupes. Yo sé que tú (6) ……..……… una mujer 
trabajdora y ahora que (7) ..……………. de abogada en un gran bufete. 

En fin, te escribo sobre todo para darte noticias. Hace dos sema-
nas (8) …….…….. (nosotras) en los Pirineos. ¡Qué frío hacía! Creo que 
(9)…………….. (nosotras) a 10 grados bajo cero. (10) …………………. 
(nosotras) todo el tiempo dentro del hotel, pero nos lo pasamos de mie-
do poque allí conocimos a unos chicos divertidísimos y muy guapos. 
(11) ……………… (Ellos) cuatro, y nosotras tres, así que te hemos guar-
dado uno para ti. Se llama Marcos y (12) …………… francés. Le hemos 
dicho que (13) …………….. (tú) una mujer inteligente, optimista y con 
mucho estilo. Te mando una foto en la que (14) …………… todos. ¿Qué 
te parece? A ver si vienes pronto y os conocéis.

Un beso muy fuerte.
Fernanda

VI. Marca la forma verbal correcta

1.  Le salió muy bien el pescado porque lo había hecho / ha hecho 
al horno.

2.  Actualmente el precio de los pisos ha subido / subió mucho.
3. Ha llegado / Llegó de viaje de negocios  hace un rato.
4.  No podemos visitar su apartamento porque se había dejado / ha 

dejado las llaves de casa en la oficina.
5.  Susana escribió un correo electrónico a la agencia  de viajes y a los 

pocos minutos ya le han contestado / habían contestado.
6.  ¿Habéis estado / Estuvistéis ya en Bilbao? Merece la pena ver la 

exposición del Guggenheim.
7.  Hemos estado / Estuvimos con Rafael hace un mes.
8.  Te he preparado / había preparado tu comida favorita y te la 

dejaste toda en el plato.
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VII. Completa los huecos  con el verbo entre paréntesis en la for-
ma más conveniente: Pretérito Imperfecto o Pretérito Indefenido.

1. Mientras (estudiar) ………….. Daniel (mantenerse) ………….. 
con el dinero que le mandaba su familia.

2. ¿Y los niños? — No sé, hace un momento (estar) ………….. … en 
el patio.

3. El sábado por la tarde (salir, nosotros) ………….. a comprar, pero 
todas las tiendas (estar) ………….. cerradas.

4. ¿Has visto la exposición de Juan Gris? — Sí, (ir) ………….. el do-
mingo pero no me (gustar) ………….. nada.

5. La fiesta de ayer (ser) ………….. un desastre: no (haber) …………..  
suficiente bebida, música (ser) ………….. horrible.

6. ¿Qué tal las vacaciones? — Muy bien, (pasarlo, nosotros) ………….. 
estupendamente.

7. Mis abuelos (conocerse) ………….. en 1933 y (casarse) …………..  
dos años más tarde, (ser) ………….. jóvenes los dos.

8. El (querer) ………….. llegar a tiempo a la rención, pero el coche 
(estropearse) ………….. y (llegar) ………….. tarde.

9. Después de comer, siempre (encender) ………….. un cigarillo.
10. Antes de casarnos, ni Lucía ni yo (tener) ………….. trabajo fijo.
11. El hospital donde (operarse, yo) …………….……. de la garganta 

(ser) ………….. muy pequeño y (estar) ………….. cerca de mi casa.
12. Anais y Lucrecia (vivir) ………….. un año en Colonia, porque 

(querer) ………….. aprender alemán.

VIII. Marca la opción correcta

1. He observado que usted favorece / favorezca sólo a sus amigos.
2. No aseguran que los ministros de asuntos exteriores de la UE es-

tán / estén de acuerdo en la política de inmigración.
3. Veo que sabéis / sepáis cómo funciona este aparato.
4. Llevas todo el día trabajando y no noto que estás / estés cansada.
5. Supongo que no estarás / estás enfadado por lo que te dije el otro día.
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6. ¿No piensas que Jordi se está / esté portando últimamente muy 
mal con nosotros?

7. Yo tampoco creo que la crisis inmobiliaria se va / vaya a arreglar.
8. Otros creen que el tabaco y el alcohol también son / sean drogas.
9. Dice el profesor que escribes / escribas mejor si quieres que te 

entiendan.
10. Siento que el director te riñe / riña delante de todos.
11. No creas que gritando tienes / tengas más razón.
12. Dicen que no hay / haya manera de hacerse rico jugando las má-

quinas tragaperras.
13. Siento que hay / haya alguien cerca, pero no puedo verlo.
14. El personal piensa que, después del cambio del director, las co-

sas van / vayan a mejorar.

IX. Completa la conversación con los verbos del recuadro.

Ayudar      buscar      entregar      enviar      poder      servir      sacar

— Hola, Max. Mañana tengo un examen
— Espero que (1………….. buena nota.
— Gracias. Pero no sé si aprobaré, porque me han pedido que 

(2)………….. un trabajo y todavía no lo he terminado.
— ¿Quieres que te (3) …………..
— Bueno. A lo mejor tú (4) ………….. echarme una mano. Mira, ne-

cesito que me (5) ………….. información sobre las fuentes de energía 
renovables.

— Tengo un documento muy bueno que me dieron el otro día. ¿Te 
lo mando por fax?

— Prefiero que me lo (6………….. por correo electrónico.
— Vale, pero entonces tengo que escanearlo, tardaré un poco.
— No importa.
— Espero que te (7) …………..
— Gracias, seguro que sí.
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■  11 к лас

I. Completa los anuncios con las preposiciones: en, para, de, hasta, 
con, por.

¿Su casa necesita una reforma?
 Le concedemos un crédito ………….. 10 minutos. ………….. Banco 
Cetelem tenemos un crédito adaptado al tipo ………….. reforma 
que desea realizar ………….. su hogar.

Unas condiciones excepcionales:
Un crédito pensado ………….. usted.
Con su dinero disponible ………….. 48 h.
Sin cambiar ………….. banco.
Y ………….. 96 meses para pagarlo.

Financie todas sus obras
 ………….. el crédito obras-decoración ………….. Cetelem, puede 
financiar obras:
Realizadas ………….. una empresa o autónomo.
 Realizadas ………….. usted mismo tras haber comprado los 
materiales.
Sus arreglos ………….. el interior y el exterior.

II. Marca la opción correcta.

1. -Me gusta/gustaría mucho comprarme un móvil como tuyo.
— No puedes, porque ya no lo fabrican.

2. — ¿Por qué no vino ayer a la fiesta?
— No sé. Estaba/Estaría cansado.

3. — ¿Salimos/saldríamos esta noche?
— Estoy cansada. Mejor mañana.

4. -¿Has visto cómo va vestida?
— En su lugar, yo no salgo/saldría así a la calle.

5. -¿A qué hora llegaste anoche a casa?
— No recuerdo. Eran/Serían las tres de la madrugada.

6. -Es un chico muy divertido. ¿Por qué no le  invitamos/invitaría-
mos a cenar?
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III. Completa con ser o estar según convenga.

1. El ciclo de cine moderno (1) ………….. muy bien.
2. Se ha tomado las pastillas, pero se encuentra peor. (2) ………….. 

evidente que este medicamento tiene efectos secundarios.
3. Con lo pesada que es la conferencia no me explico cómo puedes

(3) ………….. tan atento.
4. Este año Juan (4………….. de profesor en un instituto en el centro 

de la ciudad.
5. No ha  venido porque sabe lo que le espera: (5) ………….. muy 

listo.
6. ¿ (6………….. contenta con el nuevo piso?  — Sí, (7)  ………….. 

bien comunicado, pero no (8………….. luminoso porque (9) …………..
interior.

7. Todo el mundo le ha aconsejado que  vaya al médico, pero
(10) ………….. claro que no hace caso a nadie.

8. El entierro (11) ………….. pasado mañana en el cementerio de la 
ciudad.

9. Todavía (12) ………….. muy joven para acudir a las  inyecciones 
de botox.

10. En nuestro curso (13) ………….. más de treinta alumnos.

IV. Pon el verbo en la forma verbal adecuada.

1. Si (1) ………….. mal, ve al médico. (encontrarse)
2. (2) ………….. este sillón si fuera más pequeño. (comprar, nosotros)
3. Si (3) ………….. tiempo, iría a verte. (tener)
4. Si no (4) ………….. ya la aspiradora, devuélvesela a Concha. 

(necesitar)
5. Si mi jefe se enterara de que llego a estas horas, me (5) ………….. 

(despedir)
6. Si (6) ………….. hambre, hazte un bocadillo. (tener)
7. (7) ………….. acabar la carrera, si quisieras estudiar. (tener que)
8. Si no corrieras tanto cuando conduces, no te (8) ………….. tantas 

multas. (poner)
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V. Completa el texto con los verbos en la forma adecuada.

En un río muy grande, en un país desierto donde nunca antes 
(1) ………….. (estar) el hombre, (2) ………….. (vivir) muchos yacarés. 
(3) ………….. (Ser) más de cien o más de mil. Todos (4) ………….. (vi-
vir) muy tranquilos y contentos. Pero una tarde, mientras (5) ………….. 
(dormir) la siesta, un yacaré se (6) ………….. (despertar) de golpe. Con 
atención, y lejos, muy lejos, (7) ………….. (oír) un ruido sordo y profun-
do. Entonces (8) ………….. (llamar) al viejo yacaré que (9) ………….. 
(dormir) a su lado, y que (10) ………….. (hacer) una vez un viaje hasta 
el mar. Este (11) ………….. (decir) de repente: -¡Yo sé lo que es! ¡Es una 
bellena! 

   En seguida todos (12) ………….. (sentir) bien fuerte el chas-chas-
chas en el agua. Los yacarés, espantados, se (13) ………….. (hundir) en 
el río, dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz. El vapor 
(14) ………….. (pasar), se (15) ………….. (alejar) y (16) ………….. (de-
saparecer). Los yacarés entonces (17) ………….. (ir) saliendo del agua, 
muy enojados con el viejo yacaré, porque los (18) ………….. (engañar) 
diciéndoles que eso (19) ………….. (ser) una ballena. El viejo yacaré 
les explicó entonces que (20) ………….. (ser) un vapor, lleno de fuego, 
y que los yacarés se (21) ………….. (ir) a morir todos si el buque (22) 
………….. (seguir) pasando. Pero los yacarés (23) ………….. (echarse 
a reír), porque (24) ………….. (creer) que el viejo (25) ………….. (volv-
erse) loco.

Como (26) ………….. (tener) hambre, se (27) ………….. (poner) 
a buscar pescados. Pero no (28) ………….. (encontrar) un solo pescado. 
Todos se (29) ………….. (ir), asustados por el ruido de vapor.

VI. Completa el texto con las perífrasis del recuardo.

Dejó de leer – estás a punto de llegar – suele hacer – volver a asegurarse – 
volvió a equivocarse – pongo a organizarlo – se puso a escribir – 

se puso a gritar – suelen  producirse – volver a pasar.
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La siguiente historia demuestra que conviene (1) …………………….. 
de las direcciones de  correo electrónico antes de enviar  uno, porque  
(2)  ……………….. malos entendidos.

Un hombre dejó Madrid para pasar unas vacaciones en las Islas Ca-
narias. Su esposa estaba de viaje de negocios y habían planeado encon-
trarse en Tenerife al día siguiente.  Querían (3) ……………………. unos 
días en el mismo hotel de su luna de miel. Cuando el hombre llegó al 
hotel, (4) ………………… un correo electrónico a su mujer para contar-
le su llegada. Pero, como era muy despistado, (5) …………………….. 
en una letra de la dirección del correo electrónico y el mensaje le llegó 
a una viuda que había perdido a su marido el día anterior. Por la noche, 
esta mujer decidió leer el correo para ver los mensajes de consuelo que 
había recibido; cuando (6) …..……….. el mensaje , (7) ……………. 
como una loca y se desmayó. Al oír el grito, sus familiares corrieron a 
donde se encontraba y leyeron lo siguiente en el correo que mostraba 
el monitor:

Querida esposa: 
Ya he llegado. Ha sido un viaje largo y cansado, aunque merece la 

pena; aquí todo es precioso, con muchos árboles, jardines, fiestas. A pesar 
de llevar pocas horas, ya me siento como en casa. Ahora mismo me (8) 
…………….. todo. Solo quiero decirte que ya he hablado con toda la gen-
te y saben que tú (9) ……………………….. . Estoy seguro de que te va a 
encantar estar conmigo aquí. Besos de tu eterno y amoroso marido.

P.D. ¡Prepárate porque aquí (10) …………………….. un calor infernal!

VII. Subraya el verbo adecuado.

1. Ya sé que estás / estés / fueras soportando mucha presión, pero 
no creo que es / sea / fuera para tanto.

2. Me gustaría que no saldrás / salgas / salieras tanto de noche.
3. Esperaba que me aviséis /avisaréis / avisarais antes de hacerlo.
4. Antes no me molestaba que la gente fuma / fume / fumara delan-

te de mí, pero ahora sí.
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5. A ella le extrañó que no le dijiste / digas / dijeras nada.
6. Muchos españoles todavía piensan que los labores del hogar son / 

sean /fueran cosas de mujeres.
7. Dame eso, no quiero que vas /vayas / fueras cargada.
8. ¿Estáis seguros de que este aparato funciona / funcione / funcio-

nara con gasolina?
9. Era necesario que se pongan / pondrán / pusieran de acuerdo 

todas las partes implicadas en el conflicto.
10. ¿Usted no cree que la nueva ley de arrendamientos es /  sea /

fuera mejor que la otra?
11. He querido que vendrás /vengas / venías a la reunión. 
12. ¿Necesitas que traigo / traiga / trajera algo más?
13. Yo ya suponía que él esté / estaría / estuviera enfadado.
14. Preferiría que no hables / hablabas / hablaras de lo nuestro con 

nadie.

VIII. Marca la opción correcta.

En el Partido Liberal nos gusta que los ciudadanos ser /son / sean los 
protagonistas. Por eso nos parece muy importante incluir /incluimos /
incluyamos en nuestro programa electoral proyectos para mejorar la ed-
ucación, el nivel tecnológico y la modernización del país. Pero sobre todo 
es imprescendible superar /superamos / superemos la crisis económi-
ca. Es absurdo que el gobierno actual decir /dice / diga que esta crisis 
es inevitable y que debemos esperar tiempos mejores. Es evidente que 
no saber / saben /sepan o no poder /pueden / puedan crear puestos 
de trabajo. Entonces es mejor que irse /se van / se vayan del gobierno y 
dejar /dejan / dejen el sitio a un partido que sí sabe gobernar.  

Además en el Partido Liberal tenemos las mismas quejas que los ci-
udadanos: nos fastidia que arriba siempre estar / estén /están los mis-
mos, y nos gusta que el gobierno evolucionar/evoluciona/evolucione 
con la sociedad. Nos interesa que la cultura extenderse / se extiende / 
se extienda y sentimos que no llegar / llega / llegue a todas las clases 
 sociales; nos parece necesario que la justicia ser /es /sea eficiente y gratu-
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ita porque está claro que ahora pertenecer /pertenece/ pertenezca sólo 
a los ciudadanos que pueden pagarla; nos preocupamos por mejorar /
mejora / mejore la sanidad y nos molesta tener / tenemos / tengamos 
que esperar semanas para ser atendidos por los médicos. Pero sobre todo 
nos sentimos cerca de los jóvenes y pensamos como ellos: ¡Qué vergüen-
za que no tener / tienen / tengan acceso a una vivienda digna! 

En difinitiva, en el Partido Liberal nos parece básico asegurar / ase-
guramos / aseguremos los derechos de las personas.

IX. Completa el texto con una de las tres opciones.

Luis:   Son las 12. ¿Vamos (1) …………… (a / por / en) tomar un café? 
Quiero hablarte de algo.

Alberto:   Vale, pero no puede ser mucho tiempo. (2) ………………… 
(Ya / Como / Es que) tengo que terminar este  informe antes 
(3) ……………… (que / de /a) la una. Ya sabes, estamos a fina-
les de mes y ….

Luis:   No te preocupes. No será más de un cuarto de hora. Yo tam-
bién tengo (4)  ……………… (muy/mucho/ningún) trabajo 
hoy. (En la cafetería)

Alberto:   ¿Y qué es eso (5) …………… (tan/tanto/mucho) importante 
que me querías contar?

Luis:   Te quería hablar de Javier, el nuevo responsable de marketing. 
(6) ……………. (Hace  / Después/Desde) que llegó, todo en 
la oficina ha cambiado. Antes (7) ………………… (hubo / ha 
habido  / había) mejor ambiente. Éramos más amigos que 
compañeros: quedábamos para cenar, salíamos los fines de 
semana …. Ahora es diferente y creo que es por (8) …………. 
(su/suya/sus) causa.

Alberto:   Lo cierto es que yo también  veo que ahora no es  igual, 
(9) ……………… (porque / pero/además) no estoy seguro de 
que sea por él.

Luis:  ¿No?
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Alberto:   Hombre, el departamento (10) ……………… (ha crecido/cre-
cía/crecerá), tenemos más trabajo y por tanto, más responsa-
bilidades, más tensión …. Eso puede haber influido en al am-
biente.

Luis:   (11) ……………… (Porque/Pues/Así) yo creo que no. Pien-
so que Javier es demasiado (12) ………………. (competen-
te/competidor/competitivo).

Alberto:   Es posible que (13) ……… (estás/tienes/tengas) razón. ¿Y qué 
crees que podemos hacer? ¿Hablar con él?

Luis:   Pues … ¿no crees que es mejor hablar con el director del de-
partamento?

Alberto:   ¿Y qué (14) …… (nos/se/le) decimos? Porque tenemos que 
hacerlo de una manera diplomática.

Luis:   Sí, claro. ¿Qué te parece si (15) ……… (nos quedamos / que-
demos/quedamos) este fin de semana y pensamos un poco 
en cómo le planteamos el tema?

Alberto:  Buena idea. Y vamos, que es un poco tarde.
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  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

До секцій  «ФІЛОСОФІЯ»,  
«СОЦІОЛОГІЯ», «ПРАВОЗНАВСТВО»,  

«ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ»

■ 9 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Які соціальні зміни були обумовлені неолітичною ре-
волюцією?

А поява рабовласницьких держав
Б поява матріархальної родової громади
В  відбувся перехід від матріархально-родових до патріархаль-

но-родових відносин
Г первісний гурт змінює родова громада

1.1.2. Племена скотарів ямної і катакомбної археологічної 
культури кочували на території України у добу 

А неоліту   В бронзи
Б енеоліту  Г раннього залізного віку

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
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1.1.4. Який грецький поліс карбував зображену монету?

А Тіра В Пантікапей
Б Ольвія Г Херсонес

Завдання № 2

1.2.1. Назвіть святих мучеників, що були першими каноні-
зованими православною церквою на Русі

А князі Борис і Гліб
Б княгиня Ольга та князь Володимир
В ченці Антоній і Феодосій Печерські
Г князі Аскольд і Дір

1.2.2. Який сусідній східним слов’янам народ сповідував 
 іудаїзм?

А іжора  В варяги
Б хозари  Г авари

1.2.3. Хто із руських князів, зайнявши землі між Чудським 
озером і Балтійським морем, заснував м. Юріїв?

А Святослав Завойовник
Б Володимир Великий 
В Ярослав Мудрий
Г Володимир Мономах

1.2.4. Який князь ВКЛ повів політику ліквідації самостій-
ності найбільших князівських уділів Русі-України?

А Кейстут В Ягайло
Б Ольгерд Г Вітовт
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Завдання № 3

1.3.1. Яку унію було підписано між ВКЛ та Польщею після опи-
саних подій: «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…»?

А Городельську   В Острівську
Б Віленську   Г Люблінську

1.3.2. Які із перерахованих церков розташовані на території 
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври: 1) Успенський собор; 
2) Троїцька Надбрамна церква; 3) Михайлівський Золотоверхий 
собор; 4)  Церква Богородиці Пирогощі; 5) Кирилівська церква; 
6) Трапезна церква.

А 1, 2, 3    В 3, 4, 5
Б 1, 2, 6    Г 1, 3, 4

1.3.3. Протягом другої половини ХVI — першої половини 
ХVIІ найбільш швидко зростала кількість 

А козацтва   В духовенства
Б шляхти    Г міщанства

1.3.4. Політика якого з українських гетьманів відзначена та-
кими заходами: 1) скасування «індукти» та «евекти»; 2) прове-
дення військової реформи; 3) поділ судів за сферою спеціалі-
зації на: кримінальні, господарські, цивільно-адміністративні.

А І. Скоропадського  В К. Розумовського 
Б І. Брюховецького  Г П. Орлика
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Завдання № 4

1.4.1. Назвіть українського художника автора картин: «В’їзд 
Богдана Хмельницького до Києва 1648» (1929), «Бій під Жов-
тими Водами», «Абордаж турецької галери запорожцями» 
(1930), «Бій Івана Богуна під Монастирищем 1653» (1931) та ін..

А М. Самокиш   В С. Васильківський
Б І. Труш    Г Л. Жемчужников

1.4.2. Кому з гетьманів належав цитований уривок із про-
мови: «Я знаю, що на мене чекають кайдани і що мене, за росій-
ським звичаєм, кинуть у жахливу темницю, щоб я там помер з 
голоду. Але мене це не турбує, бо я говорю від імені моєї Бать-
ківщини»?

А І. Мазепі   В П. Дорошенку
Б Д. Многогрішному  Г П. Полуботку

1.4.3. Хто із греко-католицьких митрополитів завершив ре-
організацію греко-католицького чернецтва на засадах статуту 
св. Василія?

А Вельямін Рутський  В Сильвестр Косів
Б Іов Борецький   Г Іпатій Потій

1.4.4. Кому належить цитоване: «…я – перевертень і пишаюся 
цим так само, як пишався б в Америці, якби з плантатора пере-
вернувсь на аболіціоніста, 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 свого народу…»?

А Тадею Рильському
Б Павлу Чубинському
В Володимиру Антоновичу
Г Михайлу Грушевському
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IІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між періодом давньої історії 
Украї ни та головними винаходами зробленими людиною

1 палеоліт А поява мікролітичних знарядь праці

2 мезоліт Б використання тяглової сил тварин для оранки землі

3 неоліт В шліфування та свердління каменю

4 енеоліт Г навчилися добувати вогонь

Д навчилися виплавляти перший штучний метал 

2.1.2. Установіть відповідність між народом та описами давніх 
авторів:
1  «жертовників і храмів вони за звичаєм не споруджують, 

завинятком Арея: для нього вони це роблять»
А греки

2  «я не завалюватиму демократичного ладу й не дозволю 
цьому тому, хто зраджує і звалює..»

Б венеди

3  «…хоч і гідні презирства через слабкість зброї, одначе 
могутні своєю кількістю… Але нічого не варта велика кіль-
кість нездатних до війни…»

В скіфи

4  «серед них немає жодного, хто не носив би сагайдака, лука 
та стріл, смертоносних через зміїну отруту…»

Г сармати

Д гуни

2.1.3. Установіть відповідність між твором часів Київської 
Русі та і його уривком
1  «Слово про 

закон і благо-
дать» Іларіона

А  «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз 
 Золоті ворота, заклав і церкву святої Софії, митро-
полію, і потім церкву святої Богородиці Благовіщеня 
на Золо тих воротах...».

2  «Повчання» 
Володимира 
Мономаха

Б  «…Блаженний …. пострижений був при ігумені 
 Никоні, добре навчався іконописній майстерності. 
Дуже добре вмів ікони писати…».
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3  «Повість  
минулих літ»

В  «… Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, 
скільки зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте 
милостиню сироті…, і не дозволяйте сильним погубити 
людину».

4  «Києво-Пе-
черський 
патерик»

Г  «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті 
й істини; істина ж і благодать – слуга майбутньому 
вікові, життю нетлінному».

Д  «Позлазили всі з коней, бо хотіли, б’ючись, дійти до ріки 
Дінця; бо вони казали: “Якщо відпустимо і втечемо самі, 
а чорних людей залишимо, то гріх нам буде від Бога”…».

2.1.4. Установіть відповідність між стародруком та його  
змістом
1 «Адельфотес» А  розкриває становище православ’я на території 

українських і білоруських земель, стиль вибудуваний 
як плач церкви-України

2 «Роксоланія» Б  підручних граматики церковнослов’янської та 
 грецької мов

3 «Тренос» В  поетичний твір у якому населення Русі-України пред-
ставлене як окремий народ

4 «Требник» Г  містить докладний опис і порядок найрізноманітні-
ших церковних обрядів

Д  присвячений звитяжній боротьбі козацтва проти 
турецько-татарських завойовників

Завдання № 2

2.2.1. Установіть відповідність між письменником XVIII ст. та 
його твором 
1 Л. Баранович А «Разговор Великороссии с Малороссией»

2 Г. Сковорода Б «Меч духовний»

3 І. Галятовський В «Історія Русів»

4 С. Дівович Г «Байки харковськие»

Д «Наука альбо способ уложення казания»
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2.2.2. Установіть відповідність між гетьманом та рисами 
його політики: 

1  І. Брюхо-
вецький

А  активне відстоюванняінтересів старшинської верхів-
ки; щедрі роздачі землі українській покозаченій 
шляхті, що викликало повстання незаможного коза-
цтва на початку його гетьманування

2 П. Дорошенко Б  запровадження категорій козацької старшини (знач-
кові та знатні товариші); впорядкування податків; 
заборона відбривати у козаків землі, обтяжувати 
селян повинностями

3 Д. Апостол В  виділявся гарячим патріотизмом, широким розумін-
ням завдань і перспектив боротьби за об’єднання 
всієї території України

4 І. Мазепа Г  позиціонував себе захисником черні, однак ор-
ганізований перепис населення та встановлення 
великих податків, що надходили до царської скарб-
ниці, призвели до обурення селян і козаків його 
політикою

Д  проведення «Генерального слідства про маєтності», 
вперше було встановлено точний розмір державних 
видатків

2.2.3. Установіть відповідність між картиною та історичною 
подією, яку художник на ній відобразив

1     2 
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3     4  

А в’їзд Б. Хмельницького у Київ
Б козацька рада на Січі
В дипломатична місія до Б. Хмельницького
Г Люблінський з’їзд 
Д Переяславська рада

2.2.4. Установіть відповідність між поняттям та його визна-
ченням

1 інтеграція А  політика активного втручання однієї держави або 
групи держав у політику інших країн, нав’язування їм 
чужих політичних, економічних, культурних цінностей

2  інкор-
порація

Б  політика спрямована на злиття суспільних, політичних, 
військових, економічних структур або етносів у рамках 
однієї держави 

3 експансія В  заселення та господарське освоєння вільних територій

4 колонізація Г  засіб досягнення етнічної однорідності; процес розчинен-
ня раніше самостійного народу в середовищі іншого.

Д  приєднання, включення однієї держави до складу 
іншої 

Завдання № 3

2.3.1. Розташуйте стоянки первісних людей за їхньою дав-
ністю (від найдавнішої)

А стоянка Королеве  В стоянка Кам’яна Могила
Б стоянка у печері Киїк-Коба Г Трипілля
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2.3.2. Розташуйте релігії за часом їх виникнення (від найдав-
нішої)

А буддизм   В християнство 
Б іслам    Г індуїзм

2.3.3. Розташуйте у хронологічній послідовності появу на-
ступних творів

А «Синопсис»   В «Історія Русів»
Б «Київський псалтир»  Г «Літопис С. Величка»

2.3.4. Установіть хронологічну послідовність подій і про-
цесів

А  Інститут гетьманської влади був ліквідований і влада була 
передана колегіальному органу на чолі з П. Румянцевим 

Б  почався подушний перепис населення і опис міст і сіл з метою 
збільшення податків і надходжень до царської скарбниці

В  частина запорозьких козаків після зруйнування Січі пересе-
лилася в Пониззя Дунаю на землі підвладні Туреччині 

Г  поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ і вибух-
нуло повстання, що охопило Київщину і Брацлавщину
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СЕКЦІЯ «ФІЛОСОФІЯ»

■  9 к лас
ІІІ рівень

3.1. Охарактеризуйте розвиток наукових знань в Київській Русі.

3.2. Ви — жандармський слідчий у справі Кирило-Мефодіївсько-
го товариства. Складіть звіт про допит Тараса Шевченка

■  10 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Визначте, в якому кургані було знайдено золоту пектораль 
IVст. до н.е:

А Чортомлик на Дніпропетровщині
Б Товста Могила на Дніпропетровщині
В Гайманова могила на Запоріжжі
Г Солоха на Дніпропетровщині 

1.1.2. Столицею Боспорського царства було місто:
А Ольвія   В Тіра 
Б Пантікапей   Г Херсонес

1.1.3. Який народ описав автор: «...У них немає хат, а живуть 
вони в кибитках, з яких найменші бувають чотири колісні, а інші ше-
стиколісні... У таких кибитках перебувають жінки, а чоловіки їздять 
верхи на конях, за ними йдуть їхні стада овець і корів і табуни коней»

А Сармати   В Скіфи 
Б Кімерійці  Г Венеди
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1.1.4. Назвіть кочовиків раннього залізного віку:
А авари, анти, венеди
Б анти, готи, кіммерійці 
В кіммерійці, скіфи, сармати 
Г сармати, склавини, гуни

Завдання № 2

1.2.1. Назвіть ім’я князя до якого візантійський імператор Іоанн 
Цимісхій звертався з посланням: «Вважаю, що ти не забув про по-
разку батька твого…, який, порушивши клятвений договір, при-
плив до столиці нашої з величезним військом на 10 тисячах кора-
блях, а повернувся лише з десятком човнів, сам став передвісником 
своєї біди…». 

А Володимир Великий  В Святослав
Б Ігор    Г Ярослав Мудрий

1.2.2. Назвіть ім’я князя, який на знак своєї перемоги прибив свій 
щит на Золоті Ворота візантійської столиці: 

А Олег     В Ігор
Б Святослав   Г Володимир

1.2.3. Визначте рік події, про яку йдеться в уривку з літопису: 
«Ольга з сином Святославом зібрала воїв, багатьох і хоробрих, і 
пішла на Деревлянську землю. І вийшли древляни насупротив. І коли 
зійшлися обидва війська докупи, кинув списом Святослав на дерев-
лян, а спис пролетів між ушима коня і вдарив під ноги коневі, бо був 
Святослав зовсім малим».

А 946 р.     Б 957 р.
В 951 р.     Г 962

1.2.4. Вкажіть назви держав, які розгромив князь Святослав: 
А Аварський каганат і Польське князівство
Б Волзька Болгарія і Хозарський каганат 
В Дунайська Болгарія і Візантійська імперія 
Г Чеське королівство і Литовське князівство
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Завдання № 3

1.3.1. Першим ректором Острозької академії був:

А    Б    В    Г 

1.3.2. Визначте рік коли відбулася описана подія: «В урочищі 
 Солониця поблизу Лубен повстанці спорудили міцний табір. Їх стано-
вище ускладнювалося тим, що в таборі перебувала велика кількість 
поранених, жінок, дітей. Облога тривала два тижні. Оборона табору 
на Солониці закінчилася кривавою розправою над повстанцями». 

А 1594 р.   В 1596 р. 
Б 1594 р.   Г 1597 р. 

1.3.3.  Вкажіть, про кого йдеться в уривку документа: «…Весь на-
род, вийшовши з міста, вся чернь вітали його. Академія вітала його 
промовами й вигуками, як Мойсея, спасителя і визволителя народу 
від польського рабства, вбачаючи в його імені добрий знак… Па-
тріарх надав йому титул найсвітлішого князя». 

А    Б    В    Г 
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1.3.4. Вкажіть подію,описану в уривку з роману П. Панча «Гомоніла 
Україна»: «Миль за десять від Стеблева передні частини настигли загін 
Кривоноса. Після короткого бою Кривоніс почав відступати в напрям-
ку села Горохівці. Польське військо погналось слідом. В Гороховій Діброві 
дорога круто спускалась у балку між високими горбами, вкритими гу-
стим дубняком… Козаки розстрілювали противника впритул»

А битва під Жовтими Водами   В битва під Пилявцями
Б битва під Корсунем   Г битва під Берестечком 

Завдання № 4

1.4.1. Визначте історичного діяча: «… був одним із визначних 
діячів Південно-Західного відділення Російського географічного 
товариства і «Старої» київської громади. Від 1875 р. – в еміграції. 
У Швейцарії восени 1876 р. почав видавати збірник «Громада»… 1889 
р. запрошений на кафедру загальної історії історико-філологічного 
факультету Софійського університету в Болгарії». 

А     Б     В     Г   

1.4.2. Вкажіть, який музичний твір автора 
А «Запорожець за Дунаєм»  В «Різдвяна ніч»
Б «Осада Дубна»   Г «Вечори на Україні»
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1.4.3. Визначте назву організації, яку описує у своїх спогадах 
Є. Чикаленко: «… вирішили ми 1908 р. відновити давню безпартійну 
загальну організацію, що існувала від 1897 до 1904 р., але тепер уже 
під назвою… без усякої програми, лиш на платформі федеративно-
го устрою Росії та автономії України…» 

А «Просвіта» 
Б «Товариство Українських Поступовців» 
В Наукове товариство імені Т.Шевченка 
Г Український соціал-демократичний союз – «Спілка»

1.4.4. Вкажіть які бойові дії відбулися 1915 р.: 
А Брусиловський прорив, бій на г. Лисоні
Б Галицька битва і бій біля с. Конюхи 
В Галицька битва і бій на г. Лисоні
Г Горлицький прорив і бій на г. Маківці

ІІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Розташуйте у хронологічній послідовності появу пам’яток 
архітектури:

А    Б    В    Г    

2.1.2. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  …Оборонці гетьманської столиці , яку будь-яке вороже військо 

могло б узяти що багатоденною облогою, розбігалися, не віда-
ючи що трапилося, бо ж про потаємний хід знали тільки гене-
ральні старшини, під оруду яких здав Мазепа Батурин, вируша-
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ючи із столиці, щоб у містечку Горках над Десною з’єднатися із 
шведським королем Карлом ХІІ. (Р.Іваничук «Орда»)

Б  … Перед світом тієї ж ночі, а може, перестоявши ще кілька днів 
у плавні, де поміж вкритим лісом островами очі Текелія не мог-
ли їх бачити, «дунайці» вирушили вниз Дніпром, навіки попро-
щавшись і з Великим Лугом, і з рідною Україною… (А.Кащенко 
«Оповідання про славне військо Запорозьке низове»)

В  … Гетьман в оточенні всіх полків, які зустрічали його на кордоні, 
в’їхав у Глухів, де його біля міської брами чекала генеральна 
старшина… Кирило довго сміявся, побачивши через паркан, 
коли їхав до майдану, резиденцію Скоропадського… А в Кири-
ла палац хоч і дерев’яний (буде і камінний), але із доброго дуба, 
високий, лункий, просторий. (Ю.Мушкетик «На брата брат»). 

Г  ... Страх перед царем, що кожної хвилини міг увігнатися ура-
ганом до канцелярії. ...У лівому крилі будинку приміщувався 
імперський вищий суд, якому цар приказав розглянути спра-
ву наказного гетьмана Павла Полуботка та козацької старши-
ни… (С.Фостун «Нас розсудить Бог»)  

2.1.3. Розташуйте у хронологічній послідовності політичних дія-
чів за часом перебування їх при владі: 

А     Б     В     Г 

2.1.4. Розташуйте у хронологічній послідовності появу українсь-
ких літературних об’єднань: 

А Авангард   В Плуг
Б Гарт    Г Пролітфронт 
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Завдання № 2

2.2.1. Установіть відповідність між поняттям та його визначен-
ням: 

1 «Корені зація» А  економічна політика більшовиків, що передбачала 
впровадження ринкових відносин. 

2 «Ножиці цін» Б  система заходів, спрямованих на прискорений 
розвиток важкої промисловості, створення важкої 
промисловості 

3  «Нова 
економічна 
політика»

В  політика завищення цін на промислові товари 
і  заниження на сільськогосподарські продукти 
з метою отримання додаткових прибутків

4 Концесія Г  політика більшовиків у мовно-культурному питанні, 
спрямована на залучення на бік радянської влади 
інтелігенції та селянства корінних національностей.

Д  договір передачі на певних умовах і певний строк 
громадянам або юридичним особам, здебільшо-
го іноземним, права експлуатації лісів, надр, під-
приємств тощо, які належать державі або місцевим 
органам

2.2.2. Установіть відповідність між іменами діячів культури та га-
лузями, у яких вони працювали: 

1     2     3    4 
А Образотворче мистецтво Г Театральна режисура 
Б Кіномистецтво   Д Музика
В Література 
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2.2.3. Установіть відповідність між історико-культурною пам’ят-
кою та її назвою: 

1      2 

3      4 
А Острозький замок
Б Покровськацерква-фортеця в с. Сутківцях
В Кам’янець-Подільська фортеця
Г Хотинська фортеця
Д Меджибізький замок

2.2.4. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та 
їхніми стислими характеристиками: 

1     2     3    4 

А  У 1925–1928 рр. – генеральний секретар ЦК КП(б)У,ініціатор 
репресій проти національної інтелігенції.

Б  Відомий діяч міжнародного соціалістичного руху. У січні 
1919 р. очолив радянський уряд УСРР.
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В  Від 1924 по 1927 – нарком освіти УСРР, активно проводив політику 
українізації. Згодом звинувачений у «націоналістичному ухилі».

Г  Активний учасник установлення радянської влади в Україні. 
В 1922–1923 і 1933–1937 рр. – нарком освіти УСРР. 

Д Голова Ради народних комісарів УСРР від 1923 до 1934 р.

Завдання № 3
2.3.1. Визначте події та явища, які відбулися у період відвідкрит-

тя у Харкові першої в Україні радіостанції до постанови про перене-
сення столиці з Харкова в Київ: 

А. початок роботи в Києві театру «Березіль»; 
Б. початок діяльності ВАПЛІТЕ; 
В. вихід на екрани фільму О.Довженка «Звенигора»; 
Г. процес СВУ; 
Д. заснування Інституту електрозварювання ВУАН; 
Ж. відкриття пам’ятника Т.Шевченкові в Харков; 
З.  постанова про обов’язкове вивчення російської мови 

в школах України.

2.3.2. Визначте з переліку діячів культури представників групи 
неокласиків: 

А      Б      В     Г 

Д       Ж      З  
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2.3.3. Визначте, які зміни відбулися в соціальнійструктурі насе-
лення Радянської України упродовж 1929–1938 рр.: 

А Формування нової верстви – колгоспного селянства.
Б Зростання заможного прошарку селян.
В Істотне поповнення складу робітників жінками.
Г Зростання чисельності службовців.
Д Зменшення чисельності робітників 
Ж Зникли категорії приватних торговців, власників підприємств
З Розширювався прошарок селян-власників

2.3.4. Визначте факти біографії діяча культури:

А  Дитинство його проходило серед казкової природи Придесен-
ня, колоритних постатей, житейських трагедій і свят своїх зем-
ляків. Пізніше цей побачений, почутий, пережитий у дитинстві 
світ знайде своє втілення у фільмах, що золотими літерами впи-
шуться у скарбницю світового кіно.

Б  Народився в селянській сім’ї нащадка грузинського князівсько-
го роду, якого в середині 19 століття привіз в Україну московсь-
кий генерал після закінчення Кавказької війни.

В  Більш за все йому подобалося ліпити з глини фігурки людей 
і тварин. Такі дивні розваги привернули увагу його дядька — 
 художника й археолога

Г  Його мрією було національне кіно, наближення його естетики 
до народного мистецтва. Його фільм було названо серед двад-
цяти кращих кінострічок усіх часів і народів.

Д  Відомо, як греки надзвичайно ревно ставилися до своєї леген-
дарної історії, але після смерті митця вони шанобливо назвали 
його Гомером ХХ століття.
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Ж  «У тебе неабиякий талант до скульптури і всі дані, щоб сказати 
все в цій галузі, але для цього необхідна серйозна праця. Від-
дати себе всього мистецтву, працювати над самовдосконален-
ням і самоосвітою — це найголовніше»

З  Він мав довге й напрочуд плідне життя. За 70 років активної 
творчості він став автором близько 20 пам’ятників, сотні стан-
кових робіт, зняв 10 кінофільмів, поставив 10 театральних п’єс, 
написав книжку спогадів, до того ж залишилися ще й десятки 
нереалізованих проектів.

ІІІ рівень

3.1. Охарактеризуйте Національно-визвольну війну середини 
XVII ст.:передумови, причини, етапи, результати, наслідки, історич-
не значення.

3.2. Ви – учасник Кирило-Мефодіївського братства, опишіть свою 
участь у дискусії про майбутнє України.

■  11 к лас
І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Визначте з переліку археологічних пам’яток скіфські кургани
1) Висока Могила; 2) Соколова Могила; 3) Солоха; 4) Гайманова 

Могила; 5) Запорізький курган; 6) Чортомлицький курган
А 1,3,5    Б 2, 3, 4
В 3, 4, 6   Г 2, 5, 6 

1.1.2. Визначте назви пов’язані з походами князя Святослава
1) Херсонес;     2) Аркадіополь;     3) Іскоростень; 
4) Доростол;     5) Родень;     6) Ітіль.

А 1, 2,5   В 3, 5, 6
Б 2, 4, 6    Г 4, 5, 6
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1.1.3. Визначте які українські землі входили до Великого князів-
ства Литовського 

1) Київщина; 2) Холмщина; 3) Східне Поділля; 
4) Буковина; 5) Закарпаття; 6) Волинь

А 3, 5, 6   В 2, 4, 5
Б 1, 3, 6   Г 3, 4, 5   

1.1.4. Які категоріїскладали панівний стан для більшості україн-
ських земель із середини ХVст.

1) пани;     2) голота;     3) посполиті; 
4) данники;     5) князі;     6) зем’яни

А 1, 3, 5   В 1, 5, 6
Б 2, 3, 4   Г 2, 3, 5

Завдання № 2
1.2.1. Визначте події, які відбувалися у період між підписанням 

Бучацької угоди та «Вічного миру».
1) Перше видання «Синопсису» (в Києві); 2) виникнення Київсь-

кого братства; 3) «Глухівські статті»; 4) Чигиринські походи; 5) Кон-
стантинопольський мирний договір; 6) Бахчисарайський договір; 7)
Підпорядкування Київської митрополії Московському патріарху; 

А 1 , 4 , 6 , 7   В 3, 4, 5, 6
Б 2, 3, 4, 5   Г 4, 5, 6, 7

1.2.2. Визначте твори автора

1) «Володимир»;     2) DeLibertate;     3) «Ключ розуміння»; 
4) «Нова міра старої віри»;     5) Фабула;     6) Байки Харківські.

А 2, 4, 5   В 2, 5, 6
Б 2, 3, 5   Г 1, 4, 6
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1.2.3. Визначте уривки із документів, які відносяться до другої 
половини XVIIІ ст. 

1) «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовсь-
кого, за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому 
Сенатові для належного управління у Малій Росії створити там Ма-
лоросійську колегію…»;

2) «Ми оголошуємо ..., щоб завершено було те з’єднання або унія 
Великого князівства Литовського з королівством Польським… Зна-
ючи, що це об’єднання приносило велику славу і користь обом на-
родам, ми спрямували на це діло нашу думку і волю, призначили без 
дальшого загаяння тут спільний сейм...»;

3) «… Їх злочини, які примусили нас прийняти такі суворі заходи, 
є такими: …привласнення земель Новоросійської губернії»; 

4) «30 тисяч запорозьких козаків заявили чудові взірці відваги. Коли 
турецький султан Осман II з величезним військом напав на обоз запо-
розьких 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, підтверди-
ти права і вольності наші військові, як віками були у Війську Запо-
розькому…»;

6) «Громадяни Корони, численні мешканці шляхетських, королівсь-
ких і церковних маєтків! Уже настала пора вам визволитись від рабства, 
скинути ярмо й тягарі, які на вас накинули ваші безжальні пани…»

А 1, 3, 5  В 1, 3, 4
Б 3, 4, 6  Г 1, 3, 6

1.2.4. Визначте гетьманів періоду Руїни: 

1.      2.     3. 
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4. 5.     6. 
А 1, 2, 5 В 3, 5, 6
Б 2, 4, 5 Г 2, 5, 6

Завдання № 3
1.3.1. Визначте твори діячів української культури першої поло-

вини ХІХ ст.:
1) «Запорожець за Дунаєм»;       2)Історія України-Руси;
3) «Микола Джеря»;      4)«Конотопська відьма»;
5)«Гайдамаки»;      6) «Богдан Хмельницький»

А 1, 4, 5 В 1, 3, 4
Б 2, 3, 6 Г 2, 3, 5

1.3.2. Визначте пам’ятки архітектури створені за проектами 
А. Меленського в Києві: 

1. 2.      3. 

4.      5.      6.
А 1,2 ,5 В 2, 3, 6
Б 2, 3, 5 Г 2, 3, 6



167

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

1.3.3. Яка із поданих цитат відображує характерну рису періоду 
індустріалізації в СРСР:

А  «…З метою забезпечення правильного та спокійного веден-
ня господарства на засадах більш вільного розпорядження 
землеробом своїми господарськими ресурсами продоволь-
ча розкладка, як спосіб державної заготівлі продовольства 
замінюється натуральним податком…»

Б  «…Наближався Міжнародний юнацький день, і мені захотілося 
ознаменувати цей день рекордом в галузі підвищення продук-
тивності праці… В ніч на 31 серпня я пішов рубати. Разом зі мною 
спустилися два кріпильники… я почав рубати. 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 що було характерним для освіти радянської 
України в 1933–1938 рр.?

1) репресії серед освітянської інтелігенції; 2) істотне зменшення 
кількості середніх шкіл; 3) запровадження єдиної структури загаль-
ноосвітньої школи; 4) відсутність університетів, зменшення кіль-
кості вищих навчальних закладів; 5)активне втручання дитячих та 
молодіжних комуністичних організацій у навчально-виховний про-
цес шкіл, їх автономна діяльність.; 6) невтручання дитячих та мо-
лодіжних комуністичних організацій у навчально-виховний процес 
шкіл, їх автономна діяльність.

А 1, 3, 5   В 2, 3, 5
Б 1, 4, 6   Г 3, 4, 6
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Завдання № 4
1.4.1. Визначте причини невдач СРСР в перший період радянсь-

ко-німецької війни (1941-1945 рр.): 
1) розрахунок на воєнну підтримку військ союзників – Велико-

британії та США; 2)недооцінка радянським керівництвом військо-
во-політичної ситуації; 3) недостатній досвід керівного складу ар-
мії СРСР; 4) відсутність у радянського керівництва інформації про 
підготовку нападу на СРСР; 5) воєнно-стратегічні прорахунки щодо 
напрямку головного удару; 6) перехоплення німецькою розвідкою 
плану оборони СРСР на випадок воєнних дій.

А 2, 3, 5   В 2, 3, 4
Б 1, 2, 6   Г 4, 5, 6 

1.4.2. Які із поданих тверджень характеризують розвиток науки 
в УРСР 1946–1953 рр.: 

1)запуск першого експериментального атомного реактору; 2 бу-
дівництво і запуск найбільшого у світі прискорювача електронів; 
3 створено першу в Європі і СРСР малу електронно-обчислювальну 
машину «МЕОМ»; 4)створення штучних алмазів; 5);будівництво газо-
проводу Дашава – Київ;6)будівництво цифрової машини «Київ»

А 1, 5, 6  В 2, 3, 5
Б 1, 3, 5  Г 4, 5, 6

1.4.3. Визначте події та явища, які відбулися у період від ката-
строфи на Чорнобильській АЕС до Угоди про утворення Співдруж-
ності незалежних держав (СНД)

1) смерть в ув’язненні Василя Стуса); 2) В.Чорновіл відновив у Львові 
видання «Українського вісника»;3) утворення Української Гель-
синської спілки; 4) випробувальний політ літака АН-225 («Мрія»); 
5) визнання України США, Кубою, Бразилією, Ізраїлем; 6) введення 
в обіг купонів багаторазового використання

А 1, 5, 6   В 2, 3, 4
Б 1, 4, 5   Г 2, 5, 6
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1.4.4. Визначте подію, яка увійшла в історію як «революція на 
граніті» за ілюстрацією

А       Б  

В       Г 

IІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між храмами та князівствами:

1      2     

3     4 

А Волинське     Б Галицьке    В Київське 
Г Переяславське     Д Чернігівське 
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2.1.2. Встановіть відповідність між течією та її представником: 

1     2     3     4 
А  представники одного з напрямів громадської думки ХІХ ст., 

стверджували особливий шлях історичного розвитку Росії, 
який принципово відрізнявся від західноєвропейських держав

Б  представники одного з напрямів громадської думки 40-х ро-
ків ХІХ ст., що виступали за ліквідацію кріпацтва та необхід-
ність розвитку російського суспільства за західноєвропей-
ським зразком

В  суспільно-політичне спрямування націлене на докорінну 
зміну існуючого політичного, соціального і економічного 
ладу, головна мета полягає в здійсненні революції

Г  політично-ідеологічна течія, яка прагне поєднати зміни в су-
спільстві зі збереженням традиційних перевірених досвідом 
минулого цінностей, традицій

Д  ідеологія та суспільно-політична течія, поєднує ідеї соціалізму 
з вимогами селянства знищити поміщицьке землеволодіння

2.1.3. Установіть відповідність між митцем та творами:

1     2      3      4 
А «Берестечко», «Мадонна перехресть»
Б «Самосуд», «Сповідь стукача»
В «Северин Наливайко», «Манюня»
Г «Солодка Даруся», «Нація»
Д «Безодня», «Вовча зоря»
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2.1.4. Установіть відповідність між назвами та змістом історич-
них документів:

1.  Перший 
Універсал

А  «Однині Українська Народна Республіка стає само-
стійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною 
державою українського народу…»

2.  Другий 
Універсал

Б  «…Українська Центральна Рада… незабаром попов-
ниться… представниками інших народів, що живуть на 
Україні…, і тоді … буде представляти інтереси всієї люд-
ності нашого краю»

3.   Третій  
Універсал

В  «На час до вирішення справи про місцеве самовряду-
вання Установчими Зборами по справах місцевого вря-
дування Україною вищим органом Тимчасового уряду є 
Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасо-
вий уряд…»

4.  Четвертий 
Універсал

Г  «…Віднині Україна стає Українською Народною Рес пуб-
лікою…»

Д  «…Хай Україна буде вільною. Не одділяючись від всієї 
Росії, не розриваючись з державою Російською, хай на-
род український на своїй землі має право сам порядку-
вати своїм життям»

Завдання № 2
2.2.1. Установіть відповідність між автором та його твором:

1       2       3      4 

А    Б    В   Г    Д 
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2.2.2. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 
1  колабора-

ціонізм 
А  терористичний режим нацистів в окупованих країнах, 

зокрема в Україні; ліквідація суверенітету, демокра-
тичних та соціальних здобутків держав, проведення 
економічної експлуатації, примусова мобілізація ро-
бочої сили до Німеччини, масові розстріли і депор-
тації місцевого населення

2  «новий  
порядок»

Б  антинацистський та антифашистський національ-
но-визвольний рух на окупованих територіях України

3  план  
«Барбаросса»

В  співробітництво урядів окремих держав чи певних 
осіб з окупаційним режимом, зрадництво

4 Рух Опору Г  широкомасштабна операція радянських партизанів 
під час Курської битви, здійснена влітку 1943

Д  кодова назва плану воєнної операції нацистської 
 Ні меч  чини проти СРСР

2.2.3. Установіть відповідність між політичними процесами та їх 
характерними особливостями:
1 ждановщина А  ідеологія, яка надає пріоритетне значення загаль-

нолюдським цінностям і другорядне — національ-
ним проблемам.

2 космополітизм Б  депортація українців Закерзоння на північ Польщі

3лисенківщина В кампанія зі знищення генетики і вчених цієї галузі

4 операція «Вісла» Г кампанія переслідування діячів культури

Д  .шовіністична політика, спрямована на знищення 
націй

2.2.4. Установіть відповідність між Президентами України і подія-
ми пов’язаними з ними:

1      2      3      4 
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А вступ України до ОБСЄ
Б вступ України в Раду Європи
В вступ України в СОТ
Г Угода про асоціацію між Україною та ЄС
Д Конституційна асамблея

Завдання № 3

2.3.1. Розташуйте у хронологічній послідовності археологічні 
знахідки за часом їх створення

А      Б  

В        Г  

2.3.2. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  …Розпрощавшись із старшинами, може, ще з годинку тому, 

розмовляв з Орликом, пригадуючи, що й до кого має завтра 
написати і до підпису йому предложити… Щастя, видимо, 
хилилося на бік Карла ХІІ.… Це було гетьманові по душі. (Бог-
дан Лепкий «Іван Мазепа»)

Б  Юрій Немирич подав королеві Гадяцькі пункти. Посланці 
сподобились цілувати руку короля. Сенатори й сеймовими 
дуже радо привітали козацьких посланців. (І.Нечуй-Левиць-
кий «Гетьман Іван Виговський»)

В  …од того часу Україна розділилась на дві половини по Дніп-
ро… На Україні почалися війни без перестану. (І.Нечуй-Ле-
вицький «Українські гетьмани Брюховецький та Тетеря»)
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Г  Через кілька днів у Яссах мали зустрічати жениха Локсандриного 
… Він ішов із самими козаками, бо наречений тесть прохав його 
не приводити татар у Молдову… Князь Василь скочив з коня 
і пішки пішов на зустріч … (О.Рогова «Тиміш Хмельниченко»)

2.3.3. Розташуйте у хронологічній послідовності портрети Тара-
са Шевченка: 

А    Б      В      Г 

2.3.4. Установіть хронологічну послідовність політичних плакатів:

А       Б  

В           Г  

IIІ рівень
3.1. Охарактеризуйте народовську течію в українському націо-

нально-визвольному русі.

3.2. Ви — делегат Другого військового з’їзду у Києві (червень, 
1917 р.). у листі до односельчан та родини опишіть його хід та рі-
шення.
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СЕКЦІЯ «СОЦІОЛОГІЯ»

■  9 к лас
ІІІ рівень

1. Ви — польський шляхтич, учасник переговорів з Богданом 
Хмельницьким у Переяславі, у лютому 1649 р. У своєму листі до 
батька опишіть їх хід та результати.

2. Охарактеризуйте «новоерівський компроміс»: передумови, 
зміст, наслідки

■  10 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Кому із давніх авторів належить наведений уривок:

Врештідістались ми течійглибокихріки Океану. 
Там розташованімісто йкраїна людей кімерійських, 
Хмарами й млоювповиті. Ніколипроміннямласкавим 
Не осяваєїхсонце в блакитіяснійсвітлодайне, 
Чивідземлівонойде у зоряні неба глибини, 
Чиповертаєтьсязнов до землі з неосяжного неба, 
Нічлиховісна там вічнонещасних людей окриває.

А Овідію  Б Плутарху
Б Гомеру  Г Йордану

1.1.2. Про який народ йде мова в уривку:  
 «І прийшли вони спершу до словен, поставили город Ладогу. І сів 

у Ладозінайстарший брат, а другий, Синеус, – наБілімозері, а третій, 
Трувор, – в [городі] Ізборську»
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А варягів  В аварів
Б антів  Г язигів

1.1.3. Яка із пам’яток належить народу, про якого оповідає 
джерело: У цей  час до табору супротивника з’явився … вісник 
із дивними дарами цареві: птахом, мишею, жабою та п’ятьма 
стрілами»?

А     Б     В     Г  

1.1.4. Визначте час описаної події: «..Коли скіфи … здійснили 
державний переворот та вбили боспорського царя Перісада, 
на Діофанта готували замах, останній, рятуючись, утік до Херсонеса, 
де зібрав сили для боротьби. Потім на трьох суднах він вирушив 
назад, захопивши Феодосію та Пантікапей, покарав повсталих. 
І знову мав владу над Боспором для царя МітрідатаЄвпатора...».

А VIст. до н.е.   В II ст. до н.е
Б V ст. до н.е.   Г I ст. н.е.

Завдання № 2

1.2.1. Який із наведених документів регламентував організацію 
органів влади і управління більшості українських земель? 

А  «Польське королівство і Велике князівство Литовське, згідно 
з попередньою інкорпорацією між ними, складають з обох 
вищезазначених народів одно, нерозрізнюване, неподільне 
тіло, одно зібрання, один народ»

Б  «Через те, що король його милість бажає для кращого по-
рядку знати число козаків…протягом шести тижнів козаки 
мусять скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 ти-
сячі з зазначенням скільки їх живе в кожному старостві»
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В  «Хочемо і постановляємо, щоб усі піддані наші, держали і во-
лоділи, щоб їм такі маєтки вічно від нинішнього часу і в при-
йдешні часи держати і володіти, і їм самим, і потомкам, тобто 
їх родові; хоч би і листів, тобто грамот і кріпосних документів 
ніяких не було, як вище в цій же статті у другій главі, про це 
досить є описано»

Г  «...треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не хова-
лась по островах... Разом з тим жоден козак не повинен наважу-
ватись ходити на Запорожжя без паспорта комісара; спійманий 
комендантом козацьким, він підлягає смертній карі»

1.2.2. Про якого князя ВКЛ йде мова: «… прибув до  Кракова, 
15 лютого був хрещений у Вавелі під ім’ям Владислава і 18 лютого 
повінчаний з тринадцятирічною королевою. Питання про те, чи був 
він польським королем, піддавалося сумнівам деякими істориками, але 
після смерті дружини його права на престестол були підтверджені 
королівським радою»?

А Кейстута   В Ягайла
Б Ольгерда   Г Вітовта

1.2.3. Назвіть період коли було здійснено визначення і повернення 
в державне користування рангових земель, які  безпідставно були 
захоплені в приватне володіння.

А 1729–1731 рр.   В 1775–1828 рр. 
Б 1768–1769 рр.   Г 1781–1783 рр.

1.2.4. Назвіть історичну персоналію за наступними фактами 
його біографії: соратник Б. Хмельницького, полковник прилуцький, 
згодом ніжинський; командував повстанськими військами у Біло-
русії, за рік до смерті Б.  Хмельницького виконував повноваження 
наказного гетьмана

А Іван Богун   В Мартин Небаба
Б Іван Золотаренко  Г Антон Жданович



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

178

Завдання № 3

1.3.1. Вкажіть українського художника автора картин: «В’їзд Бог-
дана Хмельницького до Києва 1648» (1929), «Бій під Жовтими Вода-
ми», «Абордаж турецької галери запорожцями» (1930), «Бій Івана 
Богуна під Монастирищем 1653» (1931) та ін..

А     Б     В     Г 

1.3.2. Визначте організацію за описом: «Організацію очолювала 
президія з 5 чоловік, її друкованим органом стала газета «Зоря 
Галицька»; у першій відозві проголошувалося, що галицькі українці 
належать до великого українського народу»?

А Русько-українська радикальна партія
Б Товариство греко-католицьких священників
В Руська трійця
Г Головна Руська рада

1.3.3. Укажіть діяча української культури за цитатою: «Мені легко 
було вийти на літературний шлях, бо я з літературної родини 
походжу…»?

А Олені Пчілці   В Марко Вовчок
Б Лесі Українці   Г Ользі Кобилянській

1.3.4. Вкажіть діяча приналежного до організації, про яку до-
повідав царський жандарм: «У Києві і в Малоросії слов’янофільство 
перетворюється в українофільство… Причетні до справи… 
ху дожник…, колишній вчитель …із захопленням говорили про 
колишню Малоросію…»?
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А     Б     В     Г 

Завдання № 4

1.4.1. Про якого історичного діяча згадував сучасник: «Дійсно, 
цей від’їзд швидше нагадував відправку якогось злочинця, а не від-
буття зі своєї резиденції голови держави».

А     Б     В     Г 

1.4.2. «Зроблене випробування сприяло значному вдосконаленню 
прийомів пілотажу, одного з найдавніших засобів досягнення най-
більшої безпеки польоту при сучасних умовах авіації» — писали в 
одній із газет на початку ХХ ст. Про що саме йде мова?

А «петлю Петра Нестерова»
Б переліт Сергія Уточкіна через Одеський залив»
В перший нічний політ Левка Мацієвича
Г винайдення Ігоря Сікорським чотирьохмоторного літака

1.4.3. Проголошення якого Універсалу УЦР пов’язаного з цито-
ваним документом: «Щодо скасування права власності на ці землі, 
то його треба розуміти так, що право власності переходить до 
народу Української Республіки, а значить від дня оголошення Уні-
версалу дотеперішнім влас никам забороняється землю продавати, 
купувати, заставляти, дарувати чи передавати кому-небудь у 
власність якими-будь способами, бо ці землі Українська Центральна 
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рада вважає власністю не окремих осіб чи установ, а всього народу, 
причому це скасування власності, як і весь земельний лад на 
Україні, мають підтвердити і остаточно встановити Українські 
Установчі збори»?

А І Універсалу   В ІІІ Універсалу
Б ІІ Універсалу   Г IV Універсалу

1.4.4. З ім’ям якого історичного діяча пов’язана подія з кар то-
схеми? 

А     Б     В    Г 

ІІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між князем таісторичними свід-
ченнями про нього 

1  Ярослав  
Осмомисл

А  «Він бо кидався на поганих як той лев, сердитий же 
був як рись…»

2  Ігор  
Святославович

Б  «І плакали по ньому всі переяславці… За ним же 
Україна багато потужила…»
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3  Роман  
Мстиславович

В  «Він був народжений для того, щоб панувати над 
багатьма тисячами. Син могутнього творця Галиць-
кого князівства…»

4  Володимир  
Глібович

Г  «Трагедія на берегах Каяли відкрила ворота на 
Руську землю половцям…»

Д  «Цей князь всіляко прагнув послабити владу Ярос-
лава і не хотів визнавати його верховенство над 
Новгородом»

2.1.2. Установіть відповідність між регіоном України та харак тер-
ними рисами релігійного життя наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. 
1  Наддніпрян-

ська Україна
А  1906–1911 рр. видано повний текст «Євангеліє» 

українською мовою

2 Галичина Б активна громадська та релігійна діяльність Ю. Фріцака

3 Буковина В  підпорядкування Київської митрополії московському 
патріарху

4 Закарпаття Г  спільно з архітектором Юліусом Бохнером у 1907-му-
1908-му роках керували будівництвом шедевру місто-
будування — Єврейського Народного Дому 

Д  активна громадська та релігійна діяльність  
А. Шептицького

2.1.3. Установіть відповідність між прізвищем українського діяча 
та сказаними ним словами
1 Т. Шевченко А «…вам угодно было обратиться к моей личности 

с эпитетом «перевертень». ...вы правы! Я дейст-
витель но «перевертень»... Я удивлен, что поля-
ки-шляхтичи, живущие в Южнорусском крае, 
имеют перед судом собственной совести только 
две исходные точки: или полюбить народ, среди 
которого они живут, проникнуться его интересами, 
возвратиться к народности, когда-то покинутой их 
предками, … или же, если для этого не хватит нрав-
ственной силы, переселиться в землю польскую, 
заселенную польским народом...»
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2 І. Франко Б  «Книга, у котрій автор доводить, що Україна   
не тіль ки існує, але мусить швидче чи пізніше стати  
самостійною державою, є важливою як факт 
нашого політичного життя, як вияв національного 
почуття і національної свідомості...»

3 П. Христюк В  «Как жертва всесожженная, вспыхнула святая 
белокаменная и из конца в конец по всему царству 
раздался клич, чтобы выходили и стар и млад зали-
вать вражеской кровью великий пожар …»

4 М. Грушевський Г  «Закінчився період Української революції – національ-
но-культурницький і підготовчий – і почався другий 
період – національно-політичної боротьби…»

Д  «Галичинаопинилася в руках всякоїполіцейської 
і чиновничоїнаволочі, котрупосиланосюди на посади, 
а вона, користаючись з воєнного стану, робила, 
щохотіла, не тільки буквально грабила доми і людей, 
знущалася з людності, ...але йвід себе додавала жару 
руйнуваннюукраїнськогожиття, їїкультурних сил»

2.1.4. Установіть відповідність між типом навчального закладу та 
його характеристикою 
1  парафіяльна 

школа
А  безкоштовні школи для дорослих у Російській імперії, 

що працювали у вихідні та по святам

2  реальна 
гімназія

Б  початкові однорічні школи першої ланки освіти 
в Російській імперії, що знаходилися у віданні Синоду

3 ФЗУ В  середній загальноосвітній учбовий заклад, в учбово-
му плані якого провідне місце було відведене пред-
метам природно-математичного циклу і вивчалися 
живі іноземні мови.

4 Лікпункт Г  основний тип професійно-технічної школи в УРСР 
у 1920–1940 рр. 

Д  освітній заклад створений у рамках радянської  
освітньої кампанії 1920-х років в УСРР
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Завдання № 2

2.2.1. Розташуйте у хронологічній послідовності картини україн-
ських митців:

А     Б     В     Г 

2.2.2. Розташуйте у хронологічній послідовності антиукраїнські 
заходи російського уряду 

А  «… 1) не допускати ввозу в межі імперії книг і брошур, що 
видаються за кордоном на малору ському наріччі. 2) Друку-
вання і видання в імперії ори гінальних творів і перекладів 
на тому ж наріччі заборо нити…3) Заборонити різні сценічні 
вистави на малоруському наріччі, друкування на ньому тек-
стів до му зикальних нот…». 

Б  «1) негайно приступити до пере гляду правил про заснуван-
ня недільних шкіл; 2) …закрити всі недільні школи і читальні, 
що тепер існують».

В  «… щоб до друку дозволялись тільки такі твори малоросій-
ською мовою, які належать до галузі крас ного письменства; 
пропускання ж книг малоруською мовою як духовного змі-
сту, так навчальних, і, взагалі, призначених для початкового 
читання народу, припинити…».

Г  «повідомити чи не лишилися в продажу вірші Шевченка, ру-
копис «Закон Божий» та інші підбурливі твори; також чи не 
існують думки про колишню вольницю, Гетьманщину і про 
уявні права на відокремлення; щоб звертали увагу на тих, які 
переважно займаються малоросійськими древностями.

2.2.3. Розташуйте у хронологічній послідовності відомих осо бис-
тостей України:
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А     Б      В     Г 

2.2.4. Установіть хронологічну послідовність появи плакатів

А     Б      В     Г 

Завдання № 3

2.3.1. Назвіть міста, що увійшли до складу Боспорського царства
1 Борисфеніда;      2 Пантікапей;      3 Фанагорія;      4 Танаїс; 
5 Керкінітида;      6 Херсонес;      7 Феодосія 

2.3.2. Оберіть за портретами гетьманів Правобережної України

1     2     3     4 

5     6    7 

2.3.3. Назвіть суспільно-політичні течії на Закарпатті, що існували 
у міжвоєнний період
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1 радикали  5 народовці
2 русофіли  6 русини
3 «мадярони»  7 легітимісти
4 комуністи  

2.3.4. Визначте кінокартини, створені українським режисером 
1 «Звенигора»  5 «Стожари»
2 «Коліївщина»  6 «Запорожець за Дунаєм» 
3 «Арсенал»  7 «Григорій Сковорода»
4 «Земля»  

ІІІ рівень
1. Охарактеризуйте рух москвофілів в українському русі.

2. Ви — учасник Другого Зимового походу, що врятувався з по-
лону. Опишіть події.

■  11 к лас
І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Визначте з переліку археологічних пам’яток скіфські кургани
1) Висока Могила; 2) Соколова Могила; 3) Солоха; 4) Гайманова 

Могила; 5) Запорізький курган; 6) Чортомлицький курган
А 1,3,5    В 3, 4, 6
Б 2, 3, 4   Г 2, 5, 6 

1.1.2. Визначте назви пов’язані з походами князя Святослава
1) Херсонес;     2) Аркадіополь;     3) Іскоростень; 
4) Доростол;     5) Родень;     6) Ітіль.

А 1, 2,5   В 3, 5, 6
Б 2, 4, 6    Г 4, 5, 6
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1.1.3. Визначте які українські землі входили до Великого 
князівства Литовського 
1) Київщина;     2) Холмщина;     3) Східне Поділля; 
4) Буковина;     5) Закарпаття;     6) Волинь

А 3, 5, 6   В 2, 4, 5
Б 1, 3, 6    Г 3, 4, 5 

1.1.4. Які категоріїскладали панівний стан для більшості україн-
ських земель із середини ХVст.

1) пани;     2) голота;     3) посполиті; 
4) данники;     5) князі;     6) зем’яни

А 1, 3, 5   В 1, 5, 6
Б 2, 3, 4   Г 2, 3, 5

Завдання № 2
1.2.1. Визначте події, які відбувалися у період між підписанням 

Бучацької угоди та «Вічного миру».
1) Перше видання «Синопсису» (в Києві); 2) виникнення Київсь-

кого братства; 3) «Глухівські статті»; 4) Чигиринські походи; 5) Кон-
стантинопольський мирний договір; 6) Бахчисарайський договір; 7) 
Підпорядкування Київської митрополії Московському патріарху; 

А 1 , 4 , 6 , 7   В 3, 4, 5, 6
Б 2, 3, 4, 5   Г 4, 5, 6, 7

1.2.2. Визначте твори автора

1) «Володимир»;     2) DeLibertate;     3) «Ключ розуміння»; 
4) «Нова міра старої віри»;     5) Фабула;     6) Байки Харківські.

А 2, 4, 5   В 2, 5, 6
Б 2, 3, 5   Г 1, 4, 6
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1.2.3. Визначте уривки із документів, які відносяться до другої 
половини XVIIІ ст. 

1) «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовсь-
кого, за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому 
Сенатові для належного управління у Малій Росії створити там Ма-
лоросійську колегію…»;

2) «Ми оголошуємо ..., щоб завершено було те з’єднання або унія 
Великого князівства Литовського з королівством Польським… Зна-
ючи, що це об’єднання приносило велику славу і користь обом на-
родам, ми спрямували на це діло нашу думку і волю, призначили без 
дальшого загаяння тут спільний сейм...»;

3) «… Їх злочини, які примусили нас прийняти такі суворі заходи, 
є такими: …привласнення земель Новоросійської губернії»; 

4) «30 тисяч запорозьких козаків заявили чудові взірці відваги. Коли 
турецький султан Осман II з величезним військом напав на обоз запо-
розьких 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, підтверди-
ти права і вольності наші військові, як віками були у Війську Запо-
розькому…»;

6) «Громадяни Корони, численні мешканці шляхетських, королівсь-
ких і церковних маєтків! Уже настала пора вам визволитись від рабства, 
скинути ярмо й тягарі, які на вас накинули ваші безжальні пани…»

А 1, 3, 5  В 1, 3, 4
Б 3, 4, 6  Г 1, 3, 6

1.2.4. Визначте гетьманів періоду Руїни: 

1.      2.     3. 
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4.     5.     6. 
А 1, 2, 5   В 3, 5, 6
Б 2, 4, 5  Г 2, 5, 6

Завдання № 3
1.3.1. Визначте твори діячів української культури першої поло-

вини ХІХ ст.:
1) «Запорожець за Дунаєм»;       2)Історія України-Руси; 
3) «Микола Джеря»;      4)«Конотопська відьма»; 
5)«Гайдамаки»;      6) «Богдан Хмельницький»

А 1, 4, 5  В 1, 3, 4
Б 2, 3, 6  Г 2, 3, 5

1.3.2. Визначте пам’ятки архітектури створені за проектами 
А.Меленського в Києві: 

1.      2.      3. 

4.      5.      6.
А 1,2 ,5   В 2, 3, 6
Б 2, 3, 5  Г 2, 3, 6
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1.3.3. Яка із поданих цитат відображує характерну рису періоду 
індустріалізації в СРСР:

А  «…З метою забезпечення правильного та спокійного веден-
ня господарства на засадах більш вільного розпорядження 
землеробом своїми господарськими ресурсами продоволь-
ча розкладка, як спосіб державної заготівлі продовольства 
замінюється натуральним податком…»

Б  «…Наближався Міжнародний юнацький день, і мені захотілося 
ознаменувати цей день рекордом в галузі підвищення продук-
тивності праці… В ніч на 31 серпня я пішов рубати. Разом зі мною 
спустилися два кріпильники… я почав рубати. 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 що було характерним для освіти радянської 
України в 1933–1938 рр.?

1) репресії серед освітянської інтелігенції; 2) істотне зменшення 
кількості середніх шкіл; 3) запровадження єдиної структури загаль-
ноосвітньої школи; 4) відсутність університетів, зменшення кіль-
кості вищих навчальних закладів; 5)активне втручання дитячих та 
молодіжних комуністичних організацій у навчально-виховний про-
цес шкіл, їх автономна діяльність.; 6) невтручання дитячих та мо-
лодіжних комуністичних організацій у навчально-виховний процес 
шкіл, їх автономна діяльність.

А 1, 3, 5   В 2, 3, 5
Б 1, 4, 6   Г 3, 4, 6
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Завдання № 4
1.4.1. Визначте причини невдач СРСР в перший період радянсь-

ко-німецької війни (1941-1945 рр.): 
1) розрахунок на воєнну підтримку військ союзників – Велико-

британії та США; 2)недооцінка радянським керівництвом військо-
во-політичної ситуації; 3) недостатній досвід керівного складу ар-
мії СРСР; 4) відсутність у радянського керівництва інформації про 
підготовку нападу на СРСР; 5) воєнно-стратегічні прорахунки щодо 
напрямку головного удару; 6) перехоплення німецькою розвідкою 
плану оборони СРСР на випадок воєнних дій.

А 2, 3, 5   В 2, 3, 4
Б 1, 2, 6   Г 4, 5, 6 

1.4.2. Які із поданих тверджень характеризують розвиток науки 
в УРСР 1946–1953 рр.: 

1)запуск першого експериментального атомного реактору; 2 бу-
дівництво і запуск найбільшого у світі прискорювача електронів; 
3 створено першу в Європі і СРСР малу електронно-обчислювальну 
машину «МЕОМ»; 4)створення штучних алмазів; 5);будівництво газо-
проводу Дашава – Київ;6)будівництво цифрової машини «Київ»

А 1, 5, 6  В 2, 3, 5
Б 1, 3, 5  Г 4, 5, 6

1.4.3. Визначте події та явища, які відбулися у період від ката-
строфи на Чорнобильській АЕС до Угоди про утворення Співдруж-
ності незалежних держав (СНД)

1) смерть в ув’язненні Василя Стуса); 
2) В.Чорновіл відновив у Львові видання «Українського вісника»;
3) утворення Української Гельсинської спілки;
4) випробувальний політ літака АН-225 («Мрія»);
5)  визнання України США, Кубою, Бразилією, Ізраїлем;6) введен-

ня в обіг купонів багаторазового використання
А 1, 5, 6   В 2, 3, 4
Б 1, 4, 5   Г 2, 5, 6
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1.4.4. Визначте подію, яка увійшла в історію як «революція на 
граніті» за ілюстрацією

А       Б  

В       Г 

IІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між храмами та князівствами:

1      2     

3     4 

А Волинське     Б Галицьке    В Київське 
Г Переяславське     Д Чернігівське 
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2.1.2. Встановіть відповідність між течією та її представником: 

1     2     3     4 
А  представники одного з напрямів громадської думки ХІХ ст., 

стверджували особливий шлях історичного розвитку Росії, 
який принципово відрізнявся від західноєвропейських держав

Б  представники одного з напрямів громадської думки 40-х ро-
ків ХІХ ст., що виступали за ліквідацію кріпацтва та необхід-
ність розвитку російського суспільства за західноєвропей-
ським зразком

В  суспільно-політичне спрямування націлене на докорінну 
зміну існуючого політичного, соціального і економічного 
ладу, головна мета полягає в здійсненні революції

Г  політично-ідеологічна течія, яка прагне поєднати зміни в су-
спільстві зі збереженням традиційних перевірених досвідом 
минулого цінностей, традицій

Д  ідеологія та суспільно-політична течія, поєднує ідеї соціалізму 
з вимогами селянства знищити поміщицьке землеволодіння

2.1.3. Установіть відповідність між митцем та творами:

1     2      3      4 
А «Берестечко», «Мадонна перехресть»
Б «Самосуд», «Сповідь стукача»
В «Северин Наливайко», «Манюня»
Г «Солодка Даруся», «Нація»
Д «Безодня», «Вовча зоря»
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2.1.4.Установіть відповідність між назвами та змістом історичних 
документів:

1.  Перший 
Універсал

А  «Однині Українська Народна Республіка стає само-
стійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною 
державою українського народу…»

2.  Другий 
Універсал

Б  «…Українська Центральна Рада… незабаром попов-
ниться… представниками інших народів, що живуть на 
Україні…, і тоді … буде представляти інтереси всієї люд-
ності нашого краю»

3.   Третій  
Універсал

В  «На час до вирішення справи про місцеве самовряду-
вання Установчими Зборами по справах місцевого вря-
дування Україною вищим органом Тимчасового уряду 
є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасо-
вий уряд…»

4.  Четвертий 
Універсал

Г  «…Віднині Україна стає Українською Народною Рес пуб-
лікою…»

Д  «…Хай Україна буде вільною. Не одділяючись від всієї 
Росії, не розриваючись з державою Російською, хай на-
род український на своїй землі має право сам порядку-
вати своїм життям»

Завдання № 2
2.2.1. Установіть відповідність між автором та його твором:

1       2       3      4 

А   Б   В   Г    Д 
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2.2.2. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 
1  колабора-

ціонізм 
А  терористичний режим нацистів в окупованих країнах, 

зокрема в Україні; ліквідація суверенітету, демокра-
тичних та соціальних здобутків держав, проведення 
економічної експлуатації, примусова мобілізація ро-
бочої сили до Німеччини, масові розстріли і депор-
тації місцевого населення

2  «новий  
порядок»

Б  антинацистський та антифашистський національ-
но-визвольний рух на окупованих територіях України

3  план  
«Барбаросса»

В  співробітництво урядів окремих держав чи певних 
осіб з окупаційним режимом, зрадництво

4 Рух Опору Г  широкомасштабна операція радянських партизанів 
під час Курської битви, здійснена влітку 1943

Д  кодова назва плану воєнної операції нацистської 
 Ні  меч  чини проти СРСР

2.2.3. Установіть відповідність між політичними процесами та їх 
характерними особливостями:
1 ждановщина А  ідеологія, яка надає пріоритетне значення загаль-

нолюдським цінностям і другорядне — національ-
ним проблемам.

2 космополітизм Б  депортація українців Закерзоння на північ Польщі

3лисенківщина В кампанія зі знищення генетики і вчених цієї галузі

4 операція «Вісла» Г кампанія переслідування діячів культури

Д  .шовіністична політика, спрямована на знищення 
націй

2.2.4. Установіть відповідність між Президентами України і подія-
ми пов’язаними з ними:

1      2      3      4 
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А вступ України до ОБСЄ
Б вступ України в Раду Європи
В вступ України в СОТ
Г Угода про асоціацію між Україною та ЄС
Д Конституційна асамблея

Завдання № 3

2.3.1. Розташуйте у хронологічній послідовності археологічні 
знахідки за часом їх створення

А      Б  

В       Г  

2.3.2. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  …Розпрощавшись із старшинами, може, ще з годинку тому, 

розмовляв з Орликом, пригадуючи, що й до кого має завтра 
написати і до підпису йому предложити… Щастя, видимо, 
хилилося на бік Карла ХІІ.… Це було гетьманові по душі. (Бог-
дан Лепкий «Іван Мазепа»)

Б  Юрій Немирич подав королеві Гадяцькі пункти. Посланці 
сподобились цілувати руку короля. Сенатори й сеймовими 
дуже радо привітали козацьких посланців. (І.Нечуй-Левиць-
кий «Гетьман Іван Виговський»)

В  …од того часу Україна розділилась на дві половини по Дніп-
ро… На Україні почалися війни без перестану. (І.Нечуй-Ле-
вицький «Українські гетьмани Брюховецький та Тетеря»)
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Г  Через кілька днів у Яссах мали зустрічати жениха Локсандриного 
… Він ішов із самими козаками, бо наречений тесть прохав його 
не приводити татар у Молдову… Князь Василь скочив з коня 
і пішки пішов на зустріч … (О.Рогова «Тиміш Хмельниченко»)

2.3.3. Розташуйте у хронологічній послідовності портрети Тараса 
Шевченка: 

А    Б      В      Г 

2.3.4. Установіть хронологічну послідовність політичних плакатів:

А      Б  

В           Г  

IIІ рівень
3.1. Охарактеризуйте повстання військових поселян у Чугуєві 

(1819 р.)

3.2. Ви – селянин, що слухаєте виступ Нестора Махно. Опишіть 
свої враження у листі до односельчан та родини.
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СЕКЦІЯ «ПРАВОЗНАВСТВО»

■  9 к лас
ІІІ рівень

1. Охарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику князя 
Володимира Великого

2. Ви – польський шляхтич. Опишіть суд над повсталими у Кодні.

■  10 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Визначте, в якому кургані було знайдено золоту пек-
тораль IVст. до н.е:

А Чортомлик на Дніпропетровщині
Б Товста Могила на Дніпропетровщині
В Гайманова могила на Запоріжжі
Г Солоха на Дніпропетровщині 

1.1.2. Столицею Боспорського царства було місто:
А Ольвія   В Тіра 
Б Пантікапей   Г Херсонес

1.1.3. Який народ описав автор: «...У них немає хат, а жи-
вуть вони в кибитках, з яких найменші бувають чотири колісні, 
а інші шестиколісні... У таких кибитках перебувають жінки, а 
чоловіки їздять верхи на конях, за ними йдуть їхні стада овець і 
корів і табуни коней»

А Сармати   В Скіфи 
Б Кімерійці  Г Венеди
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1.1.4. Назвіть кочовиків раннього залізного віку:
А авари, анти, венеди
Б анти, готи, кіммерійці 
В кіммерійці, скіфи, сармати 
Г сармати, склавини, гуни

Завдання № 2

1.2.1. Назвіть ім’я князя до якого візантійський імператор 
Іоанн Цимісхій звертався з посланням: «Вважаю, що ти не за-
був про поразку батька твого…, який, порушивши клятвений 
договір, приплив до столиці нашої з величезним військом на 
10  тисячах кораблях, а повернувся лише з десятком човнів, 
сам став передвісником своєї біди…». 

А Володимир Великий  В Святослав
Б Ігор    Г Ярослав Мудрий

1.2.2. Назвіть ім’я князя, який на знак своєї перемоги при-
бив свій щит на Золоті Ворота візантійської столиці: 

А Олег     В Ігор
Б Святослав   Г Володимир

1.2.3. Визначте рік події, про яку йдеться в уривку з літо-
пису: «Ольга з сином Святославом зібрала воїв, багатьох і хо-
робрих, і пішла на Деревлянську землю. І вийшли древляни на-
супротив. І коли зійшлися обидва війська докупи, кинув списом 
Святослав на деревлян, а спис пролетів між ушима коня і вда-
рив під ноги коневі, бо був Святослав зовсім малим».

А 946 р.     В 951 р.
Б 957 р.      Г 962

1.2.4. Вкажіть назви держав, які розгромив князь Свято-
слав: 
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А Аварський каганат і Польське князівство
Б Волзька Болгарія і Хозарський каганат 
В Дунайська Болгарія і Візантійська імперія 
Г Чеське королівство і Литовське князівство

Завдання № 3

1.3.1. Першим ректором Острозької академії був:

А    Б    В    Г 

1.3.2. Визначте рік коли відбулася описана подія: «В урочи-
щі  Солониця поблизу Лубен повстанці спорудили міцний табір. Їх 
становище ускладнювалося тим, що в таборі перебувала вели-
ка кількість поранених, жінок, дітей. Облога тривала два тижні. 
Оборона табору на Солониці закінчилася кривавою розправою 
над повстанцями». 

А 1594 р.   В 1596 р. 
Б 1594 р.   Г 1597 р. 

1.3.3. Вкажіть, про кого йдеться в уривку документа:  
«…Весь народ, вийшовши з міста, вся чернь вітали його. Ака-
демія вітала його промовами й вигуками, як Мойсея, спасите-
ля і  визволителя народу від польського рабства, вбачаючи 
в його імені добрий знак… Патріарх надав йому титул най-
світлішого князя». 
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А    Б    В    Г 

1.3.4. Вкажіть подію,описану в уривку з роману П. Панча «Го-
моніла Україна»: «Миль за десять від Стеблева передні части-
ни настигли загін Кривоноса. Після короткого бою Кривоніс 
почав відступати в напрямку села Горохівці. Польське військо 
погналось слідом. В Гороховій Діброві дорога круто спускалась 
у балку між високими горбами, вкритими густим дубняком… 
Козаки розстрілювали противника впритул»

А битва під Жовтими Водами   В битва під Пилявцями
Б битва під Корсунем   Г битва під Берестечком 

Завдання № 4

1.4.1. Визначте історичного діяча: «… був одним із визнач-
них діячів Південно-Західного відділення Російського географіч-
ного товариства і «Старої» київської громади. Від 1875 р. – в 
еміграції. У  Швейцарії восени 1876 р. почав видавати збірник 
«Громада»… 1889 р. запрошений на кафедру загальної історії 
історико-філологічного факультету Софійського університе-
ту в Болгарії». 

А     Б     В      Г    
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1.4.2. Вкажіть, який музичний твір автора

А «Запорожець за Дунаєм»  В «Різдвяна ніч»
Б «Осада Дубна»   Г «Вечори на Україні»

1.4.3. Визначте назву організації, яку описує у своїх спога-
дах Є.  Чикаленко: «… вирішили ми 1908 р. відновити давню 
безпартійну загальну організацію, що існувала від 1897 до 1904 
р., але тепер уже під назвою… без усякої програми, лиш на 
платформі федеративного устрою Росії та автономії Украї-
ни…» 

А «Просвіта» 
Б «Товариство Українських Поступовців» 
В Наукове товариство імені Т.Шевченка 
Г Український соціал-демократичний союз – «Спілка»

1.4.4. Вкажіть які бойові дії відбулися 1915 р.: 
А Брусиловський прорив, бій на г. Лисоні
Б Галицька битва і бій біля с. Конюхи 
В Галицька битва і бій на г. Лисоні
Г Горлицький прорив і бій на г.Маківці
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ІІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Розташуйте у хронологічній послідовності появу 
пам’яток архітектури:

А    Б    В    Г    

2.1.2. Розташуйте у хронологічній послідовності описані 
події:

А  …Оборонці гетьманської столиці , яку будь-яке вороже військо 
могло б узяти що багатоденною облогою, розбігалися, не віда-
ючи що трапилося, бо ж про потаємний хід знали тільки гене-
ральні старшини, під оруду яких здав Мазепа Батурин, вируша-
ючи із столиці, щоб у містечку Горках над Десною з’єднатися із 
шведським королем Карлом ХІІ. (Р.Іваничук «Орда»)

Б  … Перед світом тієї ж ночі, а може, перестоявши ще кілька днів 
у плавні, де поміж вкритим лісом островами очі Текелія не мог-
ли їх бачити, «дунайці» вирушили вниз Дніпром, навіки попро-
щавшись і з Великим Лугом, і з рідною Україною… (А.Кащенко 
«Оповідання про славне військо Запорозьке низове»)

В  … Гетьман в оточенні всіх полків, які зустрічали його на кордоні, 
в’їхав у Глухів, де його біля міської брами чекала генеральна 
старшина… Кирило довго сміявся, побачивши через паркан, 
коли їхав до майдану, резиденцію Скоропадського… А в Кири-
ла палац хоч і дерев’яний (буде і камінний), але із доброго дуба, 
високий, лункий, просторий. (Ю.Мушкетик «На брата брат»). 
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Г  ... Страх перед царем, що кожної хвилини міг увігнатися ура-
ганом до канцелярії. ...У лівому крилі будинку приміщувався 
імперський вищий суд, якому цар приказав розглянути спра-
ву наказного гетьмана Павла Полуботка та козацької старши-
ни… (С.Фостун «Нас розсудить Бог»)  

2.1.3. Розташуйте у хронологічній послідовності політич-
них дія чів за часом перебування їх при владі: 

А     Б     В     Г 

2.1.4. Розташуйте у хронологічній послідовності появу 
українських літературних об’єднань: 

А Авангард   В Плуг
Б Гарт    Г Пролітфронт 

Завдання № 2

2.2.1. Установіть відповідність між поняттям та його визна-
ченням: 

1 «Корені зація» А  економічна політика більшовиків, що передбачала 
впровадження ринкових відносин. 

2 «Ножиці цін» Б  система заходів, спрямованих на прискорений 
розвиток важкої промисловості, створення важкої 
промисловості 

3  «Нова 
економічна 
політика»

В  політика завищення цін на промислові товари 
і  заниження на сільськогосподарські продукти  
з метою отримання додаткових прибутків
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4 Концесія Г  політика більшовиків у мовно-культурному питанні, 
спрямована на залучення на бік радянської влади 
інтелігенції та селянства корінних національностей.

Д  договір передачі на певних умовах і певний строк 
громадянам або юридичним особам, здебільшо-
го іноземним, права експлуатації лісів, надр, під-
приємств тощо, які належать державі або місцевим 
органам

2.2.2. Установіть відповідність між іменами діячів культури 
та галузями, у яких вони працювали: 

1     2     3    4 

А Образотворче мистецтво Г Театральна режисура 
Б Кіномистецтво    Д Музика
В Література 

2.2.3. Установіть відповідність між історико-культурною 
пам’ят кою та її назвою: 

1      2 
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3      4 
А Острозький замок
Б Покровськацерква-фортеця в с. Сутківцях
В Кам’янець-Подільська фортеця
Г Хотинська фортеця
Д Меджибізький замок

2.2.4. Установіть відповідність між іменами історичних 
діячів та їхніми стислими характеристиками: 

1     2     3    4 

А  У 1925–1928 рр. – генеральний секретар ЦК КП(б)У,ініціатор 
репресій проти національної інтелігенції.

Б  Відомий діяч міжнародного соціалістичного руху. У січні 
1919 р. очолив радянський уряд УСРР.

В  Від 1924 по 1927 – нарком освіти УСРР, активно проводив політику 
українізації. Згодом звинувачений у «націоналістичному ухилі».

Г  Активний учасник установлення радянської влади в Україні. 
В 1922–1923 і 1933–1937 рр. – нарком освіти УСРР. 

Д Голова Ради народних комісарів УСРР від 1923 до 1934 р.

Завдання № 3

2.3.1. Визначте події та явища, які відбулися у період відвід-
криття у Харкові першої в Україні радіостанції до постанови 
про перенесення столиці з Харкова в Київ: 
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А. початок роботи в Києві театру «Березіль»; 
Б. початок діяльності ВАПЛІТЕ; 
В. вихід на екрани фільму О.Довженка «Звенигора»; 
Г. процес СВУ; 
Д. заснування Інституту електрозварювання ВУАН; 
Ж. відкриття пам’ятника Т.Шевченкові в Харков; 
З.  постанова про обов’язкове вивчення російської мови 

в школах України.

2.3.2. Визначте з переліку діячів культури представників групи 
неокласиків: 

А      Б      В     Г 

Д       Ж      З  
2.3.3. Визначте, які зміни відбулися в соціальнійструктурі насе-

лення Радянської України упродовж 1929–1938 рр.: 
А Формування нової верстви – колгоспного селянства.
Б Зростання заможного прошарку селян.
В Істотне поповнення складу робітників жінками.
Г Зростання чисельності службовців.
Д Зменшення чисельності робітників 
Ж Зникли категорії приватних торговців, власників підприємств
З Розширювався прошарок селян-власників
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2.3.4. Визначте факти біографії громадсько-політичного діяча:

А  Народився у родині зубожілих, безземельних польських шлях-
тичів, генеалогічно споріднених з Правобережною Україною

Б Народився на Полтавщині в родині дворян.
В  Закінчив історико-філологічний факультет університету свя-

того Володимира
Г  Закінчив медичний та історико-філологічний факультети 

університету святого Володимира
Д  Він першим серед українських істориків нових часів чітко і ясно, 

без національної роздвоєності, властивої його попередникам 
і сучасникам, виступив з концепцією споконвічності української 
самобутності й навіть увів у науковий обіг термін «Україна-Русь».

Ж  Він доводив, що сучасний український народ є спадкоємцем 
не лише козаків, а й державницьких традицій Київської Русі, 
Галицького князівства

З  За кордоном він створив осередок політичної еміграції, 
центр, за висловом І. Франка, «українського руху та україн-
ської думки», що діяв протягом 20 років

ІІІ рівень

3.1. Охарактеризуйте козацько-селянські повстання 90-х рр. 
XVI ст. – 20-30-х рр. XVII ст..: передумови, причини, етапи, ре-
зультати, наслідки, історичне значення.

3.2. Ви – Ви – іноземний журналіст, що висвітлює судовий 
процес «СВУ». Складіть звіт до свого періодичного видання.
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■  11 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Кому із давніх авторів належить наведений уривок?
Врешті дістались ми течій глибоких ріки Океану. 
Там розташовані місто й країна людей кімерійських, 
Хмарами й млоюв повиті. Ніколи промінням ласкавим 
Не осяває їх сонце в блакиті ясній світлодайне, 
Чи від землі вонойде у зоряні неба глибини, 
Чи повертається знов до землі з неосяжного неба, 
Ніч лиховісна там вічно нещасних людей окриває.

А      Б      В      Г 

1.1.2. Про який народ йде мова в уривку?
«І прийшли вони спершу до словен, поставили город Ладогу. І сів 

у Ладозі найстарший брат, а другий, Синеус, – на Білімозері, а третій, 
Трувор, – в [городі] Ізборську»

А варягів   В аварів
Б антів   Г язигів

1.1.3. На якій з картин зображено народ, про якого мова йде в ури-
вку: У цей  час до табору супротивника з’явився … вісник із дивними да-
рами цареві: птахом, мишею, жабою та п’ятьма стрілами»?

А     Б      В      Г
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1.1.4. Визначте час описаної події: «..Коли скіфи … здійснили дер-
жавний переворот та вбили боспорського царя Перісада, на Діо-
фанта готували замах, останній, рятуючись, утік до Херсонеса, де 
зібрав сили для боротьби. Потім на трьох суднах він вирушив назад, 
захопивши Феодосію та Пантікапей, покарав повсталих. І знову 
мав владу над Боспором для царя МітрідатаЄвпатора...».

А VI ст. до н.е.  В II ст. до н.е
Б V ст. до н.е.  Г I ст. н.е.

Завдання № 2

1.2.1. Який із наведених документів регламентував організацію 
органів влади й управління більшості українських земель? 

А  «Польське королівство і Велике князівство Литовське, згідно 
з попередньою інкорпорацією між ними, складають з обох 
вищезазначених народів одно, нерозрізнюване, неподільне 
тіло, одно зібрання, один народ»

Б  «Через те, що король його милість бажає для кращого по-
рядку знати число козаків…протягом шести тижнів козаки 
мусять скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 ти-
сячі ззазначенням скільки їх живе в кожному старостві»

В  «Хочемо і постановляємо, щоб усі піддані наші, держали і во-
лоділи, щоб їм такі маєтки вічно від нинішнього часу і в при-
йдешні часи держати і володіти, і їм самим, і потомкам, тобто 
їх родові; хоч би і листів, тобто грамот і кріпосних документів 
ніяких не було, як вище в цій же статті у другій главі, про це 
досить є описано»

Д  «...треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не хова-
лась по островах... Разом з тим жоден козак не повинен нава-
жуватись ходити на Запорожжя без паспорта комісара; спійма-
ний комендантом козацьким, він підлягає смертній карі»

1.2.2. Про якого князя Великого князівства Литовського йде 
мова: «… прибув до  Кракова, 15 лютого був хрещений у Вавелі пі-
дім’ям Владислава і 18 лютого повінчаний з тринадцятирічної 
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 королевою. Питання про те, чи був він польським королем, піддава-
лося сумнівам деякими істориками, але після смерті дружини його 
права на престестол були підтверджені королівським радою»?

А Кейстута  В Ягайла
Б Ольгерда  Г Вітовта

1.2.3. Назвіть період коли було здійснено визначення і повер-
нення в державне користування рангових земель, які безпідставно 
були захоплені в приватне володіння.

А 1729–1731 рр.  В 1775–1828 рр. 
Б 1768–1769 рр.  Г 1781–1783 рр.

1.2.4. Назвіть історичну персоналію за наступними фактами його 
біографії: соратник Б.  Хмельницького, полковник прилуцький, згодом 
ніжинський; командував повстанськими військами у Білорусії, за рік до 
смерті Б. Хмельницького виконував повноваження наказного гетьмана

А      Б      В     Г 

Завдання № 3

1.3.1. Назвіть українського художника автора картин: «В’їзд Бог-
дана Хмельницького до Києва 1648» (1929), «Бій під Жовтими Вода-
ми», «Абордаж турецької галери запорожцями» (1930), «Бій Івана 
Богуна під Монастирищем 1653» (1931) та ін.

А      Б      В      Г 
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1.3.2. Визначте організацію за описом: «Організацію очолювала 
президія з 5 чоловік, її друкованим органом стала газета «Зоря Га-
лицька»; у першій відозві проголошувалося, що галицькі українці на-
лежать до великого українського народу»?

А Русько-українська радикальна партія
Б Товариство греко-католицьких священників
В Руська трійця
Г Головна Руська рада

1.3.3. Укажіть діяча української культури за цитатою: «Мені легко було 
вийти на літературний шлях, бо я з літературної родини походжу…»?

А      Б      В      Г 

1.3.4. Про яку організацію доповідав царських жандарм: «У Ки-
єві і в Малоросії слов’янофільство перетворюється в українофіль-
ство… Причетні до справи… художник…, колишній вчитель …
із захопленням говорили про колишню Малоросію…»?

А «З’єднаних слов’ян»
Б «Кирило-Мефодіївське братство»
В «Братство тарасівців»
Г «Київська Стара Громада»

Завдання № 4

1.4.1. Проголошення якого Універсалу УЦР пов’язаного з цитова-
ним документом: «Щодо скасування права власності на ці землі, то 
його треба розуміти так, що право власності переходить до народу 
Української Республіки, а значить від дня оголошення Універсалу до-
теперішнім влас никам забороняється землю  продавати ,  купувати , 
заставляти, дарувати чи передавати кому-небудь у  власність 
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 якими-будь способами, бо ці землі Українська Центральна рада вва-
жає власністю не окремих осіб чи установ, а всього народу, причому 
це скасування власності, як і весь земельний лад на Україні, мають 
підтвердити і остаточно встановити Українські Установчі збори»?

А І Універсалу  В ІІІ Універсалу
Б ІІ Універсалу  Г IV Універсалу

1.4.2. З яким історичним поняттям пов’язана картосхема? 

А     Б      В      Г 

1.4.3. Щодо якого правопису української мови була прийнята 
цитована резолюція: «Вважати за необхідне дати…розгорнуту, 
докладну критику викривлень і помилок, допущених у „Словнику“, 
зокрема щодо протягування в українську мову польських та інших 
іноземних слів у той час, як для позначення нових понять є ближчі 
і добре знайомі українському народові російські слова. Доручити ко-
місії розглянути всі виправлення, які необхідно буде внести до словника»

А желехівки  В скрипниківки
Б кулішівки  Г драгоманівки
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1.4.4. Про яку історичну подію згадує сучасник: «Коли прийшли 
виселяти, тато не повірив. Показав документи свої, говорив, що 
служив чотири роки. Руки однієї не було в нього, в лівій тримав доку-
менти... гвинтівкою по руці вдарили і виштовхнули з дому. На збори 
дали 5 хвилин, взяти з собою нічого не встигли, бо до нас прийшли 
пізніше, ніж до інших. Та й що можна встигнути взяти за 5 хвилин?»

А операція «Вісла»  В вивезення остарбайтерів
Б депортація кримських татар Г репатріація інтернованих

IІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між князем таісторичними свід-
ченнями про нього 

1  Ярослав  
Осмомисл

А   «Він бо кидався на поганих як той лев, сердитий 
же був як рись…»

2  Ігор  
Святославович

Б  «І плакали по ньому всі переяславці… За ним же 
Україна багато потужила…»

3  Роман  
Мстиславович

В  «Він був народжений для того, щоб панувати над 
багатьма тисячами. Син могутнього творця Гали-
цького князівства…»

4  Володимир  
Глібович

Г  «Трагедія на берегах Каяли відкрила ворота 
на Руську землю половцям…»

Д  «Цей князь всіляко прагнув послабити владу 
Ярослава і не хотів визнавати його верховенство 
над Новгородом»

2.1.2. Установіть відповідність між регіоном України та характер-
ними рисами релігійного життя наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. 
1  Наддніпрян-

ська Україна
А  1906–1911 рр. видано повний текст «Євангеліє» 

українською мовою

2  Галичина Б  активна громадська та релігійна діяльність  
Ю. Фріцака

3  Буковина В  підпорядкування Київської митрополії 
московськом патріарху
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4  Закарпаття Г  спільно з архітектором Юліусом Бохнером у 1907-му-
1908-му роках керували будівництвом шедевру 
містобудування — Єврейського Народного Дому 

Д  активна громадська та релігійна діяльність 
А. Шептицького

2.1.3. Установіть відповідність між українським діячем та його 
висловлюванням:

1   

А  «…вам угодно было обратиться к моей лично-
сти с  эпитетом «перевертень». ...вы правы! Я дей-
ствительно «перевертень»...  Я удивлен, что по-
ляки-шляхтичи, живущие в Южнорусском крае, 
имеют перед судом собственной совести только 
две исходные точки: или полюбить народ, среди 
которого они живут, проникнуться его интересами, 
возвратиться к народности, когда-то покинутой их 
предками, … или же, если для этого не хватит нрав-
ственной силы, переселиться в  землю польскую, 
заселенную польским народом...»

2   

Б  «Книга, у котрій автор доводить, що Україна не 
тільки існує, але мусить швидче чи пізніше стати са-
мостійною державою, є важливою як факт нашого 
політичного життя, як вияв національного почуття 
і національної свідомості...»

3   

В  «Как жертва всесожженная, вспыхнула святая бело-
каменная и из конца в конец по всему царству раз-
дался клич, чтобы выходили и стар и млад заливать 
вражеской кровью великий пожар …»

4   

Г  «Закінчився період Української революції – націо-
нально-культурницький і підготовчий – і почався 
другий період – національно-політичної бороть-
би…»
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Д  «Галичина опинилася в руках всякої поліцейської 
і чиновничої наволочі, котру посилано сюди на 
посади, а вона, користаючись з воєнного стану, 
робила, що хотіла, не тільки буквально грабила до-
ми і людей, знущалася з людності, ...але й від себе 
додавала жару руйнуванню українського життя, 
її культурних сил»

2.1.4. Установіть відповідність між соціально-історичним яви-
щем та карикатурою, яка його ілюструє:

1 рекет   3 бюрократія
2 дефіцит   4 корупція

А  Напис: «Це не грабіж, 
а регулювання часів 
ринкової еко-
номіки!»

Б  Написи: «Таку країну 
розвалили!,  Повер-
ніть СРСР, Хочемо 
назад!»

В  Напис: «Парне  
катання»

Г  Напис: «Цунамі –  
цінні указівки нам»

Д  Напис: «Надбання 
народу»
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Завдання № 2

2.2.1. Розташуйте у хронологічній послідовності автопортрети 
Т.Шевченка

А.  Б.  В.  Г. 

2.2.2. Розташуйте у хронологічній послідовності уривки із ху-
дожніх творів, що відображують певні історичні події чи процеси

А  «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку респу-
бліканські газети почали запопадливо «висвітлювати» пе-
рипетії 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 акаде-
міками»

Б  «Головний жандарм Полтави покрутив аркуш паперу, спи-
саний акуратним каліграфічним почерком, і поклав його до 
папки, де вже лежали подібні донесення аґентапід кличкою 
«Гвоздь» про таємну групу семінаристів, яка збирається «для 
пения козацких песен, декламации крамольных запрещён-
ных стихов, чтения раз личных агитационных брошюр, воз-
званий к борьбе за равенство, свободу, демократию, кон-
ституцию, передел земли, украинский язык, за автономию 
Украины»

В  «Хвильовий побачив головну перешкоду для розвитку 
української літератури в різкому зниженні розуміння рівня 
культури, необхідного письменнику. Для нього це пов’язано 
з рухом села в місто, з процесом українізації, який відкриває 
шлях нагору напівписьменній частині селян і міщанства»
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Г  «По всему Гуляйполю шли разговори, что батько за по-
следнее время стал много пить, и как бы не пропил армии. 
Но только немногие догадывались, что он хитрит. Был он хи-
тер, скрытен, живуч как стреляный зверь…»

2.2.3. Розташуйте у хронологічній послідовності карикатури

А      Б 

В      Г 

2.2.4. Установіть хронологічну послідовність описаних подій
А  Це була спроба консервативних сил в КПРС звернути з заяв-

леного курсу на перебудову. Було заявлено про створення 
Державного комітету з надзвичайного стану в СРСР, до його 
складу увішли Г.Янаєв, В.Павлов, В.Крючков.

Б  У структурі КДБ створюється «п’яте управління» на яке ре-
жим поклав обов’язки з боротьби із «ідеологічними диверсі-
ями», а фактично — з інакодумцями.

В  Цю нелегальну організацію створив Левко Лук’яненко разом 
із партійним працівником С.Віруном, завідувачем сільського 
клуб В.Луцьким. Організація мала політичну програму, яка 
передбачала вихід України зі складу СРСР.

Г  ЦК КП(б)У ухвалив постанову «Про політичні помилки і незадо-
вільну роботу Інституту історії України Академії наук УРСР». Не-
вдовзі було розкритиковано редакційну політику журналів «Звез-
да» і «Ленинград», звинувачено у націоналістичних ухилах…
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Завдання № 3

2.3.1. Назвіть міста, що увійшли до складу Боспорського царства
1 Борисфеніда;      2 Пантікапей;      3 Фанагорія; 
4 Танаїс;      5 Керкінітида;      6 Херсонес;      7 Феодосія

2.3.2. Оберіть за портретами гетьманів Лівобережної України

1     2     3     4

5     6     7

2.3.3. Назвіть кінокартини жанру «українського поетичного кіно»: 
1) «Ягідка кохання» Олександра Довженка; 
2) «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова; 
3) «Броненосець Потьомкін» Сергія Ейзенштейна,; 
4) «Симфонія Донбасу» ДзигиВертова; 
5) «Камінний хрест» Леоніда Осики; 
6) «Криниця для спраглих» Юрія Іллєнка; 
7) «Вірність» Петра Тодоровського

2.3.4.Визначте факти біографії політичного діяча

: 
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А   Його президентство українці називають по-різному: і як 
епоху стабільності, і як нестабільний період, і як добу доб-
робуту, і як час загальної бідності

Б   У школі займався дзюдо, отримував нагороди на змаганнях 
з цього виду спорту.

В   З відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та між-
народного права Київського університету імені Т. Шевченка

Г  Девіз його герба: RE, NON VERBIS — «Ділом, не словами».
Д   Його лідерські якості, його неоднозначна або недостатньо 

артикульована позиція по деяких питаннях, схильність до 
м’якої політичної гри неодноразово піддавалися критиці як 
з боку опонентів, так і з боку прихильників.

Ж   Здобувши вищу освіту, розпочав власний бізнес з продажу 
какао-бобів

З   У 2016 році прочитав шість книг - «Спогади» Павла Скоропад-
ського, «25 перемог України» Олександра Палія, «Тамплієри» 
Сергія Жадана, «Казимир Малевич. Київський період 1928-
1930» Тетяни Філевської, Secondhant time Svetlana Alexievich 
та «Антологія української поезії ХХ століття»

ІIІ рівень

3.1. Охарактеризуйте судові реформи гетьманів Д.  Апостола, 
К.  Розумовського та реформу 1864 року. Визначте чинники, що їх 
обумовили та наслідки їх проведення.

3.2. Ви – солдат - делегат Першого Всеукраїнського з’їзду рад 
у Харкові (грудень, 1917 р.): у листі до рідних опишіть свої враження.
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СЕКЦІЇ «ТЕОЛОГІЇ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВА  
ТА ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ»

■  9 к лас
ІІІ рівень

1. Охарактеризуйте та порівняйте церковні реформи митро по-
литів Петра Могили та В. Рутського

2. Ви — семінарист, що слухає виступ Маркіяна Шашкевича 
у соборі Святого Юра. У листі до друга опишіть свої враження.

■  10 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Визначте, в якому кургані було знайдено золоту пектораль 
IVст. до н.е:

А Чортомлик на Дніпропетровщині
Б Товста Могила на Дніпропетровщині
В Гайманова могила на Запоріжжі
Г Солоха на Дніпропетровщині 

1.1.2. Столицею Боспорського царства було місто:
А Ольвія   В Тіра 
Б Пантікапей   Г Херсонес

1.1.3. Який народ описав автор: «...У них немає хат, а живуть 
вони в кибитках, з яких найменші бувають чотири колісні, а інші ше-
стиколісні... У таких кибитках перебувають жінки, а чоловіки їздять 
верхи на конях, за ними йдуть їхні стада овець і корів і табуни коней»

А Сармати   В Скіфи 
Б Кімерійці  Г Венеди
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1.1.4. Назвіть кочовиків раннього залізного віку:
А авари, анти, венеди
Б анти, готи, кіммерійці 
В кіммерійці, скіфи, сармати 
Г сармати, склавини, гуни

Завдання № 2

1.2.1. Назвіть ім’я князя до якого візантійський імператор Іоанн 
Цимісхій звертався з посланням: «Вважаю, що ти не забув про поразку 
батька твого…, який, порушивши клятвений договір, приплив до сто-
лиці нашої з величезним військом на 10 тисячах кораблях, а повернувся 
лише з десятком човнів, сам став передвісником своєї біди…». 

А Володимир Великий  В Святослав
Б Ігор    Г Ярослав Мудрий

1.2.2. Назвіть ім’я князя, який на знак своєї перемоги прибив свій 
щит на Золоті Ворота візантійської столиці: 

А Олег     В Ігор
Б Святослав   Г Володимир

1.2.3. Визначте рік події, про яку йдеться в уривку з літопису: 
«Ольга з сином Святославом зібрала воїв, багатьох і хоробрих, 
і  пішла на Деревлянську землю. І вийшли древляни насупротив. 
І  коли зійшлися обидва війська докупи, кинув списом Святослав на 
деревлян, а спис пролетів між ушима коня і вдарив під ноги коневі, 
бо був Святослав зовсім малим».

А 946 р.     В 951 р.
Б 957 р.      Г 962

1.2.4. Вкажіть назви держав, які розгромив князь Святослав: 
А Аварський каганат і Польське князівство
Б Волзька Болгарія і Хозарський каганат 
В Дунайська Болгарія і Візантійська імперія 
Г Чеське королівство і Литовське князівство
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Завдання № 3

1.3.1. Першим ректором Острозької академії був:

А    Б    В    Г 

1.3.2. Визначте рік коли відбулася описана подія: «В урочищі 
 Солониця поблизу Лубен повстанці спорудили міцний табір. Їх стано-
вище ускладнювалося тим, що в таборі перебувала велика кількість 
поранених, жінок, дітей. Облога тривала два тижні. Оборона табору 
на Солониці закінчилася кривавою розправою над повстанцями». 

А 1594 р.   В 1596 р. 
Б 1594 р.   Г 1597 р. 

1.3.3.  Вкажіть, про кого йдеться в уривку документа: «…Весь на-
род, вийшовши з міста, вся чернь вітали його. Академія вітала його 
промовами й вигуками, як Мойсея, спасителя і визволителя народу 
від польського рабства, вбачаючи в його імені добрий знак… Па-
тріарх надав йому титул найсвітлішого князя». 

А    Б    В    Г 



223

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

1.3.4. Вкажіть подію,описану в уривку з роману П.  Панча «Го-
моніла Україна»: «Миль за десять від Стеблева передні частини на-
стигли загін Кривоноса. Після короткого бою Кривоніс почав відсту-
пати в напрямку села Горохівці. Польське військо погналось слідом. 
В  Гороховій Діброві дорога круто спускалась у балку між високими 
горбами, вкритими густим дубняком… Козаки розстрілювали про-
тивника впритул»

А битва під Жовтими Водами  В битва під Пилявцями
Б битва під Корсунем   Г битва під Берестечком 

Завдання № 4

1.4.1. Визначте історичного діяча: «… був одним із визначних 
діячів Південно-Західного відділення Російського географічного 
товариства і «Старої» київської громади. Від 1875 р. – в еміграції. 
У Швейцарії восени 1876 р. почав видавати збірник «Громада»… 1889 
р. запрошений на кафедру загальної історії історико-філологічного 
факультету Софійського університету в Болгарії». 

А     Б     В      Г    

1.4.2. Вкажіть, який музичний твір автора
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А «Запорожець за Дунаєм»  В «Різдвяна ніч»
Б «Осада Дубна»   Г «Вечори на Україні»

1.4.3. Визначте назву організації, яку описує у своїх спогадах 
Є. Чикаленко: «… вирішили ми 1908 р. відновити давню безпартійну 
загальну організацію, що існувала від 1897 до 1904 р., але тепер уже 
під назвою… без усякої програми, лиш на платформі федеративно-
го устрою Росії та автономії України…» 

А «Просвіта» 
Б «Товариство Українських Поступовців» 
В Наукове товариство імені Т.Шевченка 
Г Український соціал-демократичний союз – «Спілка»

1.4.4. Вкажіть які бойові дії відбулися 1915 р.: 
А Брусиловський прорив, бій на г. Лисоні
Б Галицька битва і бій біля с. Конюхи 
В Галицька битва і бій на г. Лисоні
Г Горлицький прорив і бій на г. Маківці

ІІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Розташуйте у хронологічній послідовності появу пам’яток 
архітектури:

А    Б    В    Г    



225

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

2.1.2. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  …Оборонці гетьманської столиці , яку будь-яке вороже військо 

могло б узяти що багатоденною облогою, розбігалися, не віда-
ючи що трапилося, бо ж про потаємний хід знали тільки гене-
ральні старшини, під оруду яких здав Мазепа Батурин, виру-
шаючи із столиці, щоб у містечку Горках над Десною з’єднатися 
із шведським королем Карлом ХІІ. (Р.Іваничук «Орда»)

Б  … Перед світом тієї ж ночі, а може, перестоявши ще кілька днів 
у плавні, де поміж вкритим лісом островами очі Текелія не мог-
ли їх бачити, «дунайці» вирушили вниз Дніпром, навіки попро-
щавшись і з Великим Лугом, і з рідною Україною… (А.Кащенко 
«Оповідання про славне військо Запорозьке низове»)

В  … Гетьман в оточенні всіх полків, які зустрічали його на кордоні, 
в’їхав у Глухів, де його біля міської брами чекала генеральна 
старшина… Кирило довго сміявся, побачивши через паркан, 
коли їхав до майдану, резиденцію Скоропадського… А в Кири-
ла палац хоч і дерев’яний (буде і камінний), але із доброго дуба, 
високий, лункий, просторий. (Ю.Мушкетик «На брата брат»). 

Г  ... Страх перед царем, що кожної хвилини міг увігнатися ура-
ганом до канцелярії. ...У лівому крилі будинку приміщувався 
імперський вищий суд, якому цар приказав розглянути спра-
ву наказного гетьмана Павла Полуботка та козацької старши-
ни… (С.Фостун «Нас розсудить Бог»)  

2.1.3. Розташуйте у хронологічній послідовності політичних дія-
чів за часом перебування їх при владі: 

А     Б     В     Г 
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2.1.4. Розташуйте у хронологічній послідовності появу україн-
ських літературних об’єднань: 

А Авангард   В Плуг
Б Гарт    Г Пролітфронт 

Завдання № 2

2.2.1. Установіть відповідність між поняттям та його визначен-
ням: 

1 «Корені зація» А  економічна політика більшовиків, що передбачала 
впровадження ринкових відносин. 

2 «Ножиці цін» Б  система заходів, спрямованих на прискорений 
розвиток важкої промисловості, створення важкої 
промисловості 

3  «Нова 
економічна 
політика»

В  політика завищення цін на промислові товари 
і  заниження на сільськогосподарські продукти  
з метою отримання додаткових прибутків

4 Концесія Г  політика більшовиків у мовно-культурному питанні, 
спрямована на залучення на бік радянської влади 
інтелігенції та селянства корінних національностей.

Д  договір передачі на певних умовах і певний строк 
громадянам або юридичним особам, здебільшо-
го іноземним, права експлуатації лісів, надр, під-
приємств тощо, які належать державі або місцевим 
органам

2.2.2. Установіть відповідність між іменами діячів культури та га-
лузями, у яких вони працювали: 

1     2     3    4 
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А Образотворче мистецтво Г Театральна режисура 
Б Кіномистецтво    Д Музика
В Література 

2.2.3. Установіть відповідність між історико-культурною пам’ят-
кою та її назвою: 

1      2 

3      4 
А Острозький замок
Б Покровськацерква-фортеця в с. Сутківцях
В Кам’янець-Подільська фортеця
Г Хотинська фортеця
Д Меджибізький замок

2.2.4. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та 
їхніми стислими характеристиками: 

1     2     3    4 

А  У 1925–1928 рр. – генеральний секретар ЦК КП(б)У,ініціатор 
репресій проти національної інтелігенції.
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Б  Відомий діяч міжнародного соціалістичного руху. У січні 
1919 р. очолив радянський уряд УСРР.

В  Від 1924 по 1927 – нарком освіти УСРР, активно проводив політику 
українізації. Згодом звинувачений у «націоналістичному ухилі».

Г  Активний учасник установлення радянської влади в Україні. 
В 1922–1923 і 1933–1937 рр. – нарком освіти УСРР. 

Д Голова Ради народних комісарів УСРР від 1923 до 1934 р.

Завдання № 3
2.3.1. Визначте події та явища, які відбулися у період відвідкрит-

тя у Харкові першої в Україні радіостанції до постанови про перене-
сення столиці з Харкова в Київ: 

А початок роботи в Києві театру «Березіль»; 
Б початок діяльності ВАПЛІТЕ; 
В вихід на екрани фільму О.Довженка «Звенигора»; 
Г процес СВУ; 
Д заснування Інституту електрозварювання ВУАН; 
Ж відкриття пам’ятника Т.Шевченкові в Харков; 
З  постанова про обов’язкове вивчення російської мови 

в школах України.

2.3.2. Визначте з переліку діячів культури представників групи 
неокласиків: 

А      Б      В     Г 

Д       Ж      З  
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2.3.3. Визначте, які зміни відбулися в соціальнійструктурі насе-
лення Радянської України упродовж 1929–1938 рр.: 

А Формування нової верстви – колгоспного селянства.
Б Зростання заможного прошарку селян.
В Істотне поповнення складу робітників жінками.
Г Зростання чисельності службовців.
Д Зменшення чисельності робітників 
Ж Зникли категорії приватних торговців, власників підприємств
З Розширювався прошарок селян-власників

2.3.4. Визначте факти біографії громадсько-політичного діяча:

А  Народився у родині зубожілих, безземельних польських шлях-
тичів, генеалогічно споріднених з Правобережною Україною

Б Народився на Полтавщині в родині дворян.
В  Закінчив історико-філологічний факультет університету свя-

того Володимира
Г  Закінчив медичний та історико-філологічний факультети 

університету святого Володимира
Д  Він першим серед українських істориків нових часів чітко і ясно, 

без національної роздвоєності, властивої його попередникам 
і сучасникам, виступив з концепцією споконвічності української 
самобутності й навіть увів у науковий обіг термін «Україна-Русь».

Ж  Він доводив, що сучасний український народ є спадкоємцем 
не лише козаків, а й державницьких традицій Київської Русі, 
Галицького князівства
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З  За кордоном він створив осередок політичної еміграції, 
центр, за висловом І. Франка, «українського руху та україн-
ської думки», що діяв протягом 20 років

ІІІ рівень

3.1. Охарактеризуйте повстання Коліївщина:передумови, причи-
ни, етапи, результати, наслідки, історичне значення.

3.2. Ви – киянин – монархіст. Опишіть у листі до рідних у Москві 
свої враження після оприлюднення Третього Універсалу УЦР.

■  11 к лас
І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Визначте з переліку археологічних пам’яток скіфські кургани
1) Висока Могила; 2) Соколова Могила; 3) Солоха; 4) Гайманова 

Могила; 5) Запорізький курган; 6) Чортомлицький курган
А 1,3,5    Б 2, 3, 4
В 3, 4, 6   Г 2, 5, 6 

1.1.2. Визначте назви пов’язані з походами князя Святослава
1) Херсонес;     2) Аркадіополь;     3) Іскоростень; 
4) Доростол;     5) Родень;     6) Ітіль.

А 1, 2,5   В 3, 5, 6
Б 2, 4, 6    Г 4, 5, 6

1.1.3. Визначте які українські землі входили до Великого князів-
ства Литовського 

1) Київщина;     2) Холмщина;     3) Східне Поділля; 
4) Буковина;     5) Закарпаття;     6) Волинь

А 3, 5, 6   В 2, 4, 5
Б 1, 3, 6    Г 3, 4, 5
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1.1.4. Які категорії складали панівний стан для більшості україн-
ських земель із середини ХVст.

1) пани;     2) голота;     3) посполиті; 
4) данники;     5) князі;     6) зем’яни

А 1, 3, 5   В 1, 5, 6
Б 2, 3, 4   Г 2, 3, 5

Завдання № 2
1.2.1. Визначте події, які відбувалися у період між підписанням 

Бучацької угоди та «Вічного миру».
1) Перше видання «Синопсису» (в Києві); 2) виникнення Київсь-

кого братства; 3) «Глухівські статті»; 4) Чигиринські походи; 5) Кон-
стантинопольський мирний договір; 6) Бахчисарайський договір; 7) 
Підпорядкування Київської митрополії Московському патріарху; 

А 1 , 4 , 6 , 7   В 3, 4, 5, 6
Б 2, 3, 4, 5   Г 4, 5, 6, 7

1.2.2. Визначте твори автора

1) «Володимир»;     2) DeLibertate;     3) «Ключ розуміння»; 
4) «Нова міра старої віри»;     5) Фабула;     6) Байки Харківські.

А 2, 4, 5   В 2, 5, 6
Б 2, 3, 5    Г 1, 4, 6

1.2.3. Визначте уривки із документів, які відносяться до другої 
половини XVIIІ ст. 

1) «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовсь-
кого, за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому 
Сенатові для належного управління у Малій Росії створити там Ма-
лоросійську колегію…»;
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2) «Ми оголошуємо ..., щоб завершено було те з’єднання або унія 
Великого князівства Литовського з королівством Польським… Зна-
ючи, що це об’єднання приносило велику славу і користь обом на-
родам, ми спрямували на це діло нашу думку і волю, призначили без 
дальшого загаяння тут спільний сейм...»;

3) «… Їх злочини, які примусили нас прийняти такі суворі заходи, 
є такими: …привласнення земель Новоросійської губернії»; 

4) «30 тисяч запорозьких козаків заявили чудові взірці відваги. Коли 
турецький султан Осман II з величезним військом напав на обоз запо-
розьких 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, підтверди-
ти права і вольності наші військові, як віками були у Війську Запо-
розькому…»;

6) «Громадяни Корони, численні мешканці шляхетських, королівсь-
ких і церковних маєтків! Уже настала пора вам визволитись від рабства, 
скинути ярмо й тягарі, які на вас накинули ваші безжальні пани…»

А 1, 3, 5  В 1, 3, 4
Б 3, 4, 6  Г 1, 3, 6

1.2.4. Визначте гетьманів періоду Руїни: 

1.      2.     3. 

4.     5.     6. 
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А 1, 2, 5   В 3, 5, 6
Б 2, 4, 5  Г 2, 5, 6

Завдання № 3
1.3.1. Визначте твори діячів української культури першої поло-

вини ХІХ ст.:
1) «Запорожець за Дунаєм»;       2)Історія України-Руси; 
3) «Микола Джеря»;      4)«Конотопська відьма»; 
5)«Гайдамаки»;      6) «Богдан Хмельницький»

А 1, 4, 5  В 1, 3, 4
Б 2, 3, 6  Г 2, 3, 5

1.3.2. Визначте пам’ятки архітектури створені за проектами 
А.Меленського в Києві: 

1.      2.      3. 

4.      5.      6.
А 1,2 ,5   В 2, 3, 6
Б 2, 3, 5  Г 2, 3, 6

1.3.3. Яка із поданих цитат відображує характерну рису періоду 
індустріалізації в СРСР:

А  «…З метою забезпечення правильного та спокійного веден-
ня господарства на засадах більш вільного розпорядження 
землеробом своїми господарськими ресурсами продоволь-
ча розкладка, як спосіб державної заготівлі продовольства 
замінюється натуральним податком…»
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Б  «…Наближався Міжнародний юнацький день, і мені захотілося 
ознаменувати цей день рекордом в галузі підвищення продук-
тивності праці… В ніч на 31 серпня я пішов рубати. Разом зі мною 
спустилися два кріпильники… я почав рубати. 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 що було характерним для освіти радянської 
України в 1933–1938 рр.?

1)репресії серед освітянської інтелігенції; 2) істотне зменшення 
кількості середніх шкіл; 3) запровадження єдиної структури загаль-
ноосвітньої школи; 4) відсутність університетів, зменшення кіль-
кості вищих навчальних закладів; 5)активне втручання дитячих та 
молодіжних комуністичних організацій у навчально-виховний про-
цес шкіл, їх автономна діяльність.; 6) невтручання дитячих та мо-
лодіжних комуністичних організацій у навчально-виховний процес 
шкіл, їх автономна діяльність.

А 1, 3, 5   В 2, 3, 5
Б 1, 4, 6   Г 3, 4, 6

Завдання № 4
1.4.1. Визначте причини невдач СРСР в перший період радянсь-

ко-німецької війни (1941-1945 рр.): 
1) розрахунок на воєнну підтримку військ союзників – Велико-

британії та США; 2)недооцінка радянським керівництвом військо-
во-політичної ситуації; 3) недостатній досвід керівного складу ар-
мії СРСР; 4) відсутність у радянського керівництва інформації про 
підготовку нападу на СРСР; 5) воєнно-стратегічні прорахунки щодо 
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напрямку головного удару; 6) перехоплення німецькою розвідкою 
плану оборони СРСР на випадок воєнних дій.

А 2, 3, 5   В 2, 3, 4
Б 1, 2, 6   Г 4, 5, 6 

1.4.2. Які із поданих тверджень характеризують розвиток науки 
в УРСР 1946–1953 рр.: 

1)запуск першого експериментального атомного реактору; 2) бу-
дівництво і запуск найбільшого у світі прискорювача електронів; 
3) створено першу в Європі і СРСР малу електронно-обчислювальну 
машину «МЕОМ»; 4)створення штучних алмазів;  5) будівництво газо-
проводу Дашава – Київ; 6) будівництво цифрової машини «Київ»

А 1, 5, 6   В 2, 3, 5
Б 1, 3, 5   Г 4, 5, 6

1.4.3. Визначте події та явища, які відбулися у період від ката-
строфи на Чорнобильській АЕС до Угоди про утворення Співдруж-
ності незалежних держав (СНД)

1) смерть в ув’язненні Василя Стуса); 2) В.Чорновіл відновив 
у Львові видання «Українського вісника»;3) утворення Українсь-
кої Гельсинської спілки;4) випробувальний політ літака АН-225 
(«Мрія»);5) визнання України США, Кубою, Бразилією, Ізраїлем;6) 
введення в обіг купонів багаторазового використання

А 1, 5, 6    В 2, 3, 4
Б 1, 4, 5    Г 2, 5, 6

1.4.4. Визначте подію, яка увійшла в історію як «революція на 
граніті» за ілюстрацією

А       Б  
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В       Г 

IІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між храмами та князівствами:

1      2     

3     4 

А Волинське     Б Галицьке    В Київське 
Г Переяславське     Д Чернігівське 

2.1.2. Встановіть відповідність між течією та її представником: 

1     2     3     4 
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А  представники одного з напрямів громадської думки ХІХ ст., 
стверджували особливий шлях історичного розвитку Росії, 
який принципово відрізнявся від західноєвропейських держав

Б  представники одного з напрямів громадської думки 40-х ро-
ків ХІХ ст., що виступали за ліквідацію кріпацтва та необхід-
ність розвитку російського суспільства за західноєвропей-
ським зразком

В  суспільно-політичне спрямування націлене на докорінну 
зміну існуючого політичного, соціального і економічного 
ладу, головна мета полягає в здійсненні революції

Г  політично-ідеологічна течія, яка прагне поєднати зміни в су-
спільстві зі збереженням традиційних перевірених досвідом 
минулого цінностей, традицій

Д  ідеологія та суспільно-політична течія, поєднує ідеї соціалізму 
з вимогами селянства знищити поміщицьке землеволодіння

2.1.3. Установіть відповідність між митцем та творами:

1     2      3      4 

А «Берестечко», «Мадонна перехресть»
Б «Самосуд», «Сповідь стукача»
В «Северин Наливайко», «Манюня»
Г «Солодка Даруся», «Нація»
Д «Безодня», «Вовча зоря»

2.1.4.Установіть відповідність між назвами та змістом історичних 
документів:
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1.  Перший 
Універсал

А  «Однині Українська Народна Республіка стає само-
стійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною 
державою українського народу…»

2.  Другий 
Універсал

Б  «…Українська Центральна Рада… незабаром попов-
ниться… представниками інших народів, що живуть на 
Україні…, і тоді … буде представляти інтереси всієї люд-
ності нашого краю»

3.   Третій  
Універсал

В  «На час до вирішення справи про місцеве самовряду-
вання Установчими Зборами по справах місцевого вря-
дування Україною вищим органом Тимчасового уряду є 
Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасо-
вий уряд…»

4.  Четвертий 
Універсал

Г  «…Віднині Україна стає Українською Народною Рес пуб-
лікою…»

Д  «…Хай Україна буде вільною. Не одділяючись від всієї 
Росії, не розриваючись з державою Російською, хай на-
род український на своїй землі має право сам порядку-
вати своїм життям»

Завдання № 2
2.2.1. Установіть відповідність між автором та його твором:

1       2       3      4 

А      Б      В 
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Г      Д 

2.2.2. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 
1  колабора-

ціонізм 
А  терористичний режим нацистів в окупованих країнах, 

зокрема в Україні; ліквідація суверенітету, демокра-
тичних та соціальних здобутків держав, проведення 
економічної експлуатації, примусова мобілізація ро-
бочої сили до Німеччини, масові розстріли і депор-
тації місцевого населення

2  «новий  
порядок»

Б  антинацистський та антифашистський національ-
но-визвольний рух на окупованих територіях України

3  план  
«Барбаросса»

В  співробітництво урядів окремих держав чи певних 
осіб з окупаційним режимом, зрадництво

4 Рух Опору Г  широкомасштабна операція радянських партизанів 
під час Курської битви, здійснена влітку 1943

Д  кодова назва плану воєнної операції нацистської 
 Ні меч  чини проти СРСР

2.2.3. Установіть відповідність між політичними процесами та їх 
характерними особливостями:
1 ждановщина А  ідеологія, яка надає пріоритетне значення загаль-

нолюдським цінностям і другорядне — національ-
ним проблемам.

2 космополітизм Б  депортація українців Закерзоння на північ Польщі

3лисенківщина В кампанія зі знищення генетики і вчених цієї галузі

4 операція «Вісла» Г кампанія переслідування діячів культури

Д  шовіністична політика, спрямована на знищення 
націй
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2.2.4. Установіть відповідність між Президентами України і подія-
ми пов’язаними з ними:

1      2      3      4 
А вступ України до ОБСЄ
Б вступ України в Раду Європи
В вступ України в СОТ
Г Угода про асоціацію між Україною та ЄС
Д Конституційна асамблея

Завдання № 3

2.3.1. Розташуйте у хронологічній послідовності археологічні 
знахідки за часом їх створення

А      Б  

В       Г  

2.3.2. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  …Розпрощавшись із старшинами, може, ще з годинку тому, 

розмовляв з Орликом, пригадуючи, що й до кого має завтра 
написати і до підпису йому предложити… Щастя, видимо, 
хилилося на бік Карла ХІІ.… Це було гетьманові по душі. (Бог-
дан Лепкий «Іван Мазепа»)
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Б  Юрій Немирич подав королеві Гадяцькі пункти. Посланці 
сподобились цілувати руку короля. Сенатори й сеймовими 
дуже радо привітали козацьких посланців. (І.Нечуй-Левиць-
кий «Гетьман Іван Виговський»)

В  …од того часу Україна розділилась на дві половини по Дніп-
ро… На Україні почалися війни без перестану. (І.Нечуй-Ле-
вицький «Українські гетьмани Брюховецький та Тетеря»)

Г  Через кілька днів у Яссах мали зустрічати жениха Локсандриного 
… Він ішов із самими козаками, бо наречений тесть прохав його 
не приводити татар у Молдову… Князь Василь скочив з коня 
і пішки пішов на зустріч … (О.Рогова «Тиміш Хмельниченко»)

2.3.3. Розташуйте у хронологічній послідовності портрети Тара-
са Шевченка: 

А    Б      В      Г 

2.3.4. Установіть хронологічну послідовність політичних плакатів:

А       Б  

В           Г  
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IIІ рівень
3.1. Охарактеризуйте передумови, зміст та наслідки Люблінсько-

го сейму (1569 р.)

3.2. Ви – член народницької таємної організації у Києві. Опишіть 
дискусію, яка розгорілася на одному із засідань.

СЕКЦІЇ  
«ПЕДАГОГІКА», «ЖУРНАЛІСТИКА»

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

■  10 к лас
І рівень

1. Позначте рядок, у якому  є орфографічна помилка 
а) тремтіти, тримати, блищати, гриміти
б) барельєф, суб’єкт, кольє, бар’єр
в) Х’юстон, кар’єр, Гринвіч, паризький
г) хоббі, тонна, вілла, імміграція
д)  сонечко, поличка, літечко, вуличка

2. Позначте рядок, у якому правильно утворено форму 2 особи 
однини поданого дієслова

а)  їсти – їси  
б)  кликати - кличиш
в)  клеїти - клеєш 
г)  боротися - боришся 
д)  летіти – літаєш 

3. Позначте рядок, у якому відмінкову форму складеного числів-
ника записано правильно

а) Р.в. – двохсот п’ятидесяти шести 
б) Д.в. – двумстам п’ятдесяти шести
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в) З.в. – двісті п’ятдесяти шести 
г) О.в. – двостами п’ятдесятьма шістьма
д) М.в. – у двохстах п’ятдесяти шести

4. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмін-
ка однини мають закінчення -у(-ю)

а) вітер, роман, предмет, кисень
б) університет, сюжет, Буг, вибір 
в) ліс, міф, Париж, голос
г) текст, сангвінік, Львів, завод
д) туман, спонсор, метр, рукопис

5. Позначте рядок, у якому неправильно подано значення фра-
зеологізму

а)  хоч греблю гати – багато 
б)  як мокре горить – повільно 
в)  до сьомого поту – тяжко 
г)  як вареник у маслі – легко
д)  за царя Гороха – давно 

6. Позначте рядок, у якому є граматична помилка 
а) виняток з правила
б) вибачте мене
в) навчати мови
г) брати до уваги
д) зіставляти визначення 

7. Позначте рядок, де всі іменники у формі  кличного відмінка 
мають закінчення  -е (-є)

а) син, брат, матуся, директор 
б) пан, Григорій, професор, викладач
в) хлопець, Настя, доля, Богдан
г) водій, директор, Степан, пісня
д) лікар, школяр, Бог, Надія
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8. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться разом 
а) культурно/освітній, гостро/сюжетний, морально/етичний
б) східно/слов’янський, кримсько/татарський, фото/виставка
в) суспільно/небезпечний, яскраво/червоний, пів/року
г)  легко/доступний,  риба /голка, лірико/драматичний
д) міні/комп’ютер, блакитно/окий, темно/сірий.

II рівень

1. Поставте наголос у словах і запишіть їх групами: 
1) з наголосом на першому складі; 
2) з наголосом на другому складі; 
3) з наголосом на третьому складі; 
4) з наголосом на четвертому складі.

Верба, випадок, відповісти, вірші, вітчим, гілля, глибоко, го-
рошина, граблі, гуртожиток,  донька, дочка,  дрова, завершити, 
загадка, запитання, каталог, кілометр, колесо, котрий, кропива, 
легкий, люблю, мережа, ненависть, нести, об’єкт, об’єм, одинад-
цять, олень, отаман, перепис, позначка, псевдонім, разом, роблю, 
середина, спина, урочистий, усього, фаховий, феномен, читання, 
чорнозем, чорнослив, чотирнадцять. 

2. Виправте граматичні та лексичні помилки в реченнях. Запи-
шіть правильні варіанти поданих речень.

1.  Стебло цієї рослини має довжину три метра.
2.  Будівля, в якій проживав письменник, знаходиться в центрі 

Києва.
3.   У їстівних грибах міститься півтора відсотки жиру.
4.  Ці фактори обумовили виникнення комунікації в доісторич-

ному суспільстві.
5.  Нині більше 60 видів рослин знаходяться під загрозою зник-

нення.
6.  При схрещуванні створено рослину з п’ятидесятьма чотир-

ма хромосомами.
7. Приведені приклади не відповідають твердженню.
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8.  Більш вищі показники фізичної підготовки прослідковують-
ся у дітей, які навчаються успішно.

9.  Повноваження було надано відповідно існуючому законо-
давству.

10.  Омоніми – це слова, які співпадають за звучанням і напи-
санням.

3. Розкрийте неоромантичну проблематику драми-феєрії Лесі 
Українки «Лісова пісня».

III рівень

1. У складнопідрядних реченнях визначте і запишіть типи підряд-
них частин, накресліть схеми речень, назвіть засоби зв’язку (спо-
лучники чи сполучні слова). Підкресліть граматичні основи речень.

1.  Котиться річка твого життя до безбережного моря, в якому 
зникне безслідно.           

2.  Якщо в організмі тривалий час не вистачає вітамінів, то роз-
виваються захворювання.  

3.  Здавалося, ніби все тут пливе, рухається, злітає у просторі.
4.  Однією з властивостей живої тканини є її постійний обмін 

з довкіллям, під час якого через організм проходять різні хі-
мічні елементи.  

5.  Сулейман, поки його воїни, натомлені за день, спочивали 
для нового, ще тяжчого дня, вершив державні справи, ра-
дився з візирами й пашами.

6.  Як тільки посідали за стіл,  почулися кроки в сінях.
7.  Оскільки функціонування живої істоти неможливе без ви-

трат енергії, необхідне постійне її надходження з довкілля.   
8. Щоб не обходити озеро, хлопець сів на човна і поплив.  

2. Проаналізуйте ідейно-тематичний зміст послання Т.Г.Шевчен-
ка «І мертвим, і живим…» та обґрунтуйте актуальність цього твору 
для українців сьогодні. 
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■  11 к лас
І рівень

1. Позначте рядок, у якому допущено орфографічну помилку 
а) вуличка, сонечко, мереживо, марево
б) надвечір’я, пан’європейський, мьюзикл, портьє
в) кар’єра, миш’як, повір’я, Х’юстон
г) Кембридж, піца, медицина, журі
д) морквяний, вінегрет, очисний, камінчик

2. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмін-
ка однини мають закінчення -ем

а) продаж, кобзар, стовбур, плащ
б) принц, місяць, тиждень, цар 
в) абзац, сонце, Ігор, митець 
г) біль, Париж, ніж, нежить 
д) Сибір, серце, школяр, перець

3. Позначте рядок, у якому відмінкову форму складеного числів-
ника записано неправильно

а) Р.в. – семисот шістдесяти чотирьох 
б) Д.в. – семистам шістдесяти чотирьом
в) З.в. – сімсот шістдесят чотири
г) О.в. – семистами шістдесятьма чотирма
д) М.в. – у семистах шістдесяти чотирьох

4. Позначте рядок, у якому правильно утворено форму 3 особи 
множини від поданого дієслова

а)  гудіти – гудуть 
б)  возити – везуть 
в)  прийняти – приймають 
г)   клеїти – клеють 
д)  полоти – полять 
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5. Позначте рядок, у якому неправильно подано значення фра-
зеологізму 

а) бальзам на рану – приємна звістка, підтримка
б) геростратова слава – велика слава  
в) ахіллесова п’ята – вразливе місце
г) повітряні замки – нездійснеʹнні плани
д) сім п’ятниць на тиждень – часта зміна рішень

6. Позначте рядок, у якому всі іменники в кличному відмінку ма-
ють закінчення -у (-ю)

а) Віталій, лікар, боєць, тато  
б) Віктор, Леся, Орися, край
в) Андрій, Софія, Іван, президент
г) душа, Роман, аптекар, Олюся
д) Зоя, юнак, Марія, Валерій

7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться разом
а)  суспільно /важливий,  режисер/постановник, фіто/чай
б)  давньо/український, навчально/виховний, супер/позиція
в)  пів/години, часто/вживаний, загально/державний
г)  міні/автомобіль, темно/забарвлений, науково/педагогічний
д)  макро/світ, лісо/степ, сон/трава

8. Позначте рядок, у якому обидва слова мають наголос на дру-
гому складі

 а) донька, кропива
 б) спина, одинадцять, 
в) зобразити, кілометр
г) черговий,  каталог
д) котрий, дочка.
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II рівень

1. Запишіть словами цифри:
Від 62 до 76 відсотків; розподілити між 158 претендентами; 

не більше 350 сторінок;   близько 50 років;   протягом 280 днів;  вар-
тістю близько 600 гривень;  поширений у 77 країнах світу;  до 364 
додати  60;  провели бесіду з 58 учнями;  надіслати 100 учасникам; 
група з 68 осіб;  розрахуватися з 67 клієнтами;  у 82 населених 
пунктах,  працювати протягом 2 років;  вагою близько 450 кіло-
грамів;  від 675 відняти 516.

2. Знайдіть граматичні та лексичні помилки. Запишіть правильні 
варіанти поданих речень:

1.  Потреба людини  у воді – два з половиною або три літра на 
добу.

2. У тексті роботи зустрічаються поодинокі помилки.
3.  В ухвалі суду треба проаналізувати і співставити наявні 

у справі матеріали з  усіма доводами.
4.  Читаючи документ, виявилося багато помилок у формулю-

ваннях.
5. Завдяки негоді зруйновано багато будинків.
6. У цьому питанні думки дослідників співпадають.
7.  Ще одна писемна згадка про старовинне місто відноситься 

до 1120 року.
8.  Не дивлячись на похилий вік Соломія Крушельницька висту-

пала з концертами.
9.  Суфікси відіграють велике значення у вираженні експресив-

ності.
10. В залежності від функції слова поділяють на групи.
11. Півтора місяці у місті не було чутно звуків війни.
12.  Висвітлюючи тогочасне культурне життя українців, у стат-

ті подана важлива інформація відносно чисельних українських 
товариств та гуртків.
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3. Дайте визначення новели та з’ясуйте основні риси цього жан-
ру. Поясніть, як вони виявляються в новелі Григора Тютюнника «Три 
зозулі з поклоном».

III рівень

1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (визначте тип, 
підкресліть члени речення, подайте схему). Поясніть уживання роз-
ділових знаків.

Зал прийомів був одразу за третьою брамою, князь опинився 
в  якихось золотих сутінках перед широким троном, що нагаду-
вав канапу, над троном під стелею був червоно-золотий балда-
хін, з-під якого звішувався на крученому золотому шнурку вели-
чезний криваво-червоний рубін, що зблискував хижою ворожістю, 
а під тим рубіном, на широкому троні, зграбно й вишукано об-
горнувшись дорогими тканинами, облита потоками діамантів, 
уся в зеленому сяєві небачених смарагдів, сиділа маленька жіночка 
з ласкавим усміхом на милому личку (За П. Загребельним).

2. Розкрийте ідейно-тематичний зміст новели Ю. Яновського «Ди-
тинство». Розкажіть, про які українські народні традиції та обряди 
ви дізналися з цього твору. 



Формат 60 × 84 1/16. Друк цифровий.
Папір офсетний 80 г/м2


