
Департамент освіти і науки молоді та спорту   
Виконавчого органу Київської міської ради 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
Інститут післядипломної педагогічної освіти 

 
Завдання ІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади  з української мови та літератури 2016-2017 н.р. 
 

Шифр_____________ 
* 

7 клас 
Українська мова 

1.Витлумачте лексичне значення слів: 
 
Несказаний -  __________________________________________________  

______________________________________________________________ 

Несказанний -  _________________________________________________  

______________________________________________________________ 

2. Укажіть походження кожного з фразеологізмів:  

Не хлібом єдиним живе людина – _____________________________________ 

Вогонь Прометея – ________________________________________________ 

Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, 

Й свого не цурайтесь – _____________________________________________ 

 

3. Поставте наголос у словах:  
 
 Запитання,  приятель, донька,  обіцянка, колесо, черговий.   
 
 4. Запишіть слова фонетичною транскрипцією: 
 
Дивишся _______________________________________________________ 

У книжці _______________________________________________________ 

5. Запишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущені літери.     
 
     Доблес..ний, хвас..ливий, від..ален..ий, на долон..ці,  хар..ківс..кий, Гол..андія, 
інтермец..о, невпин..о. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Утворіть від поданих імен чоловічі й жіночі імена по батькові: 

Євген__________________________________________________________ 

Антін _________________________________________________________ 

Ігор___________________________________________________________ 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Усього 

Мова           

Літ.        х х  

           



7. Утворіть  присвійні прикметники  (у початковій формі) від слів: 

Тетянка – ______________________________________________________ 

Тетяночка - _____________________________________________________ 

8. Запишіть числівники у формі родового відмінка: 

Сорок дев’ять____________________________________________________  

П’ятсот двадцять вісім______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

9. Відредагуйте сполуки слів:  

Велике вам спасибі – ______________________________________________ 

Вели себе гідно – _________________________________________________ 

Переписуватися з товаришем – _______________________________________ 

Зібрання поезій – ________________________________________________ 

Українська література 

Дайте  коротку відповідь на запитання. 

    1.Рядки                Мене, мати, мене, мати,  

Турчин знає –  

Сріблом-злотом наділяє 

передають думку про  

2.Не зображують  конкретну  історичну подію, проте відтворюють настрої певної 

соціальної групи, викликані різними явищами суспільного життя,  фольклорні твори 

_____________________________________________________________ 

3.Назвіть не менше трьох мотивів чумацьких пісень. _______________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.Коломийка – це 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5.Який підзаголовок має твір «Захар Беркут» Іван Франка? __________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6.Сторож у творі «Захар Беркут» Іван Франка – це _________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Напишіть твір на одну з тем (орієнтовний обсяг – до 1 с.):  

1. Чи можна виправдати зраду заради порятунку свого життя (за твором Івана Франка 

«Захар Беркут»). 

2. Козак – душа правдивая (за мотивами козацьких пісень). 

3. Що єднає баладу «Тополя»  Т. Шевченка з народними піснями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


