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Завдання 1–18 перевіряють знання орфоепічних та орфографічних норм 

літературної мови. 

1. Однаковий звук позначають усі підкреслені букви рядка 

А боротьба, тобі, досягти 

Б легкий, вогкість, хвощ 

В тішся, швидко, щастя 

Г дьоготь, град, дорога 

2. На другий склад падає наголос у всіх словах рядка 

А донька, граблі, кропива 

Б олень, новий, дрова 

В ремінь, знаходити, була 

Г зубожіти, отаман, чорнослив 

3. Правильно вказано місце наголосу в усіх словах рядка 

А симЕтрія, металУргія, агронОмія 

Б ознАка, чИтання, пОзначка 

В сільськогоспОдарський, пОказ, прИріст 

Г ненАвисть, мерЕжа, вИпадок 

4. Немає помилки в чергуванні голосних звуків у рядку  

А юність — юності, слово — слів, виріс — виросла 

Б промінь — променя, папір — папіру, Василів —Василевого 

В шести — шість, рій — рою, оберіг — оберігу 

Г коло — кіл, любов — любві, дорога — доріг 

5. Усі слова в рядку потрібно писати з літерою Е 

А б...нтежити, в...р...тено, Водохр...ще, горл...чка, мар...во 



Б меч...носець, сут...ніти, зат...сатися, дуж...чка, закор...нілий 

В л...ментувати, лот...рея, горщ...ковий, кр...нделик, мен...джер 

Г кор...н...плоди, вип....щ...ний, долон...чка, м...тричний, конф...денційний 

6. Немає помилки в чергуванні приголосних звуків у рядку 

А крутити — кручу, молотити — молочу, їздити — їзджу  

Б радити — раджу, хотіти — хочу, товкти —товчу 

В сказати — скажу, водити — вожу, возити — вожу 

Г просити — прошу, колихати — колишу, водити — провожати 

7. Не порушено правило «Спрощення в усіх групах приголосних» у рядку 

А тиждень — тижневий, виїзд — виїздний, писк — пискнути 

Б випуск — випускний, контраст — контрасний, улестити — улестливий 

В брязк — брязнути, блиск — блискнути, студент — студентський 

Г аспірант — аспірантський, пропуск — пропускний, щастя — щасливий 

8. Усі слова пишуться з префіксом ПРИ- в рядку 

А пр..вернути, пр..гнічений, пр..красний 

Б пр..вабливо, пр..голомшити, пр..краса 

В пр..боркати, пр..мхливий, пр..звище, 

Г пр..цінитися, пр..зирливо, пр..буття 

9. Правильно написано всі слова в рядку 

А карабахський, сивашський, тюркський 

Б гамбурзький, дамаський, нью-йоркський 

В черемоський, криворізький, кременчуцький 

Г Уманщина, Вінничина, Галичина 

10. Одне слово в назві треба писати з великої букви в рядку 

А Р(р)еспубліка П(п)ольша 

Б В(в)елика В(в)едмедиця  

В А(а)ндріївська Ц(ц)ерква 

Г Є(є)вропейський С(с)оюз 

11. Допущено орфографічну помилку в рядку 

А колектив, апарат, сума 



Б голландський, ірреальний, буддизм 

В Тибет, Сирія, пріоритет 

Г вольєр, інтерьєр, браконьєр 

12. Через дефіс пишуться усі слова рядка 

А золотисто/жовтий, сон/трава, ріка/Дніпро 

Б першо/цвіт, Дніпро/ріка, суспільно/політичний 

В жовто/блакитний, диван/ліжко, північно/західний 

Г західно/європейський, де/не/де, старий/престарий 

13. Разом треба писати всі прислівники в рядку 

А спокон/віку, чим/раз, в/смак, від/тепер 

Б в/вечері, під/вечір, насам/перед, за/панібрата 

В чим/дуж, в/день, по/волі, на/самоті; 

Г на/провесні, від/нині, шо/ночі, на/світанку.  

14. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А уман..ський, промін..чик, сен..йор 

Б брин..чати, гет..манщина, різ..бяр 

В дівчин..ці, ковал..ський, лос..йон 

Г піднос..ся, на таріл..ці, посид..мо 

15. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А верф...яний, зім..ятий, двох...ярусний, загір...я 

Б вольтер...янець, зв...язати, горохв...яний, кам...яниця 

В в..юнкий, зм...якнути, легковір...я, мавп...ячий 

Г з...юрбитися, від...єднати, осв...ячений, кров...янка 

16. Неправильне твердження в рядку 

А слова каталог, монолог мають наголос на останньому складі 

Б у словах ад..ютант, ін..єкція на місці пропуску потрібно поставити знак 

м’якшення (ь)  

В власну назву орден Слави не потрібно брати в лапки 

Г слова лібрет..о, інтермец..о  пишуться без подвоєних приголосних 

17. Не допущено орфографічної помилки в реченні 



А До Миколаїва прибули досвідчені фахівці зі Львова.  

Б. На дворі весна вповні, бо скрізь зазеленіло.  

В. У неньчиних руках пашіла рум’яна, свіжоспечена паляниця. 

Г З поза хмар ллється тепле й ніжно-біле проміння сонця.  

18. В усіх словах рядка подвоєння не відбувається 

А безголос...я, видан...я, доч...ин, загребел...я, надпліч...я 

Б шален..ий, розкуйовджен...ий, індичен...я, дореформен...ий 

В об...ризкати, збіж...я, безпам’ят...я, залізяч...я, вил...яти 

Г конюшин...ий, обід...я, ов...а, затиш...я, бов...аніти 

 

Завдання 19–23 стосуються речень, у яких зроблено пропуски. Визначте 

правильні варіанти заповнення цих пропусків для кожного речення. 

19. До 2050 року населення ________ може зрости до 9,7 ________ людей.  

А Землі, мільярдів 

Б землі, мільярда 

В землі, міліарда 

Г Землі, мільярда 

20. Я вам ________ придбати ________ овочі. 

А порадю, більш свіжіші  

Б пораджу, найсвіжіші 

В раджу, самі свіжіші  

Г посовітую, більш свіжі  

21. ________, будь ласка, купи мені ________ шампунь. 

А Ольго, інший 

Б Ольже, іншу 

В Ольже, інший 

Г Ольго, іньшу 

22. Скоро ________ відзначатиме своє ________. 

А Ілья Васильович, п’ятидесятиріччя 

Б Ілля Василійович, п’ятдесятиріччя 



В Ілля Васильович, п’ятидесятиріччя 

Г Ілля Васильович, п’ятдесятиріччя 

23. Автобус, що прибув до ________ з ________ під’їжджає до зупинки 

________. 

А Києва, Кривого Рога, «площа Шевченка» 

Б Києва, Кривого Рогу, «Площа Шевченка» 

В Київа, Кривого Рогу, «площа Шевченка» 

Г Києву, Кривого Рога, «Площа Шевченко» 

Завдання 24–28 вимагають уважного читання й аналізу окремих речень 

(речення пронумеровано). Прочитайте текст і виконайте завдання 24–28. 

(1) Мотря розглядала універсали і письма Мазепи. (2) Довідалася багато дечого 

такого, про що їй і не снилося перше. (3) Не гадала, що це таке трудне і складне 

діло — гетьманувати. (4) Треба боронити край і перед зовнішніми, і перед 

внутрішніми ворогами. (5) Одних і других багато. (6) І цареві годи, і своїх не 

зраджуй,— по/між дощ ходи, не/замітно скріпляючи й поширюючи свою владу. 

(7) Одно листування з полковником Новицьким яке цікаве. (8) Раз величає його 

гетьман своїм товаришом і другом, то знову докоряє йому, що приказ не виконав 

як/слід. (9) А все такими вважливими, деколи навіть хитрими словами. (10) 

Не/легка річ гетьманська булава (За Б. Лепким). 

24. Окремо потрібно писати виділене слово в реченні  

А шостому  

Б сьомому  

В восьмому 

Г десятому 

25. У реченні (4) слово БОРОНИТИ можна замінити синонімом 

А забороняти  

Б обороняти  

В обстоювати  

Г обставати 

26. У реченні (3) дієслово ГЕТЬМАНУВАТИ виконує синтаксичну роль 



А підмета  

Б присудка  

В додатка  

Г означення 

27. Односкладним означено-особовим є речення 

А перше  

Б четверте  

В п’яте  

Г шосте 

28. Авторська калька (русизм) є у реченні 

А другому 

Б четвертому 

В сьомому  

Г восьмому 

Завдання 29–48 перевіряють знання лексичних норм літературної мови. 

Виберіть один правильний варіант відповіді, в якому немає лексичної 

помилки в словосполученні (29–33) 

29. 

А хронометраж часу 

Б офіційна особа 

В прейскурант цін 

Г подарувати презент 

30. 

А розвязувати задачу 

Б учбовий заклад 

В заказати піцу 

Г на протязі навчання 

31. 

А виключити світло 

Б являється прикладом 



В заключити договір 

Г непридатний до використання 

32. 

А день відкритих дверей 

Б несподіваний сюрприз 

В здавати іспит 

Г колега по роботі 

33. 

А бувший директор 

Б здобути освіту 

В громадський обов'язок 

Г пам’ятний сувенір 

Доберіть фразеологізм-синонім до виразу (34–38) 

34. Багато галасу даремно 

А не стільки млива, скільки дива 

Б драти як Сидорову козу 

В тільки курява встала 

Г забивати голову 

35. Плести харамани  

А сон рябої кобили розказувати 

Б клоччя жувати 

В переливати з пустого в порожнє 

Г мастити словами 

36. Заливати гусара  

А наговорити сім мішків лантухів 

Б ковтати слова 

В захлинатися словами 

Г на всі заставки 

37. Печені голуби не летять до губи 

А ханьки м’яти 



Б накивати п’ятами 

В щоб рибу їсти, треба в воду лізти 

Г за холодну воду не братися  

38. На милування нема силування  

А яка пряжа, таке й полотно 

Б на городі бузина, а в Києві дядько 

В не поможуть і чари, якщо хтось комусь не до пари. 

Г обіймати поглядом 

Не потребує редагування речення (39–43) 

39. 

А Подолати життєві негаразди допоможе усердна робота над залагодженням 

проблем. 

Б Магазин «Усе для дому»: наші дрібнички допоможуть зробити уют у вашій 

оселі!  

В Золоті ворота — памятка одиннадцятого століття. 

Г На симпозіум поїде багаточисельна група науковців. 

40. 

А Ми бачимо, що наше суспільство перебуває в тяжкому положенні.  

Б У нашій школі впроваджують нові технології у навчанні. 

В Спочатку уважно прочитайте інструкцію, а вже потім вмикайте прилад. 

Г Директор повернувся з відрядження два дні назад. 

41. 

А Обсяг друкованого тексту — 22 сторінки. 

Б Квитки можна придбати у білетній касі. 

В Ми рахуємося з чужою думкою. 

Г На подвір'ї зібралися бажаючі помірятися силою.  

42. 

А Його представили в якості керівника відділу. 

Б Надія бачила все власними очима. 

В Вони діяли відповідно до наказу. 

https://uk.wiktionary.org/wiki/за_холодну_воду_не_братися


Г Я з ним у добрих відношеннях. 

43. 

А Дякуюємо студентам, які прийняли участь у проекті «Сучасний учбовий 

заклад». 

Б Піднявшись на гору, ми побачили широку річку. 

В На зборах підняли питання про порушення правил техніки безпеки 

робітниками заводу. 

Г Музиканти порушили важливу для оточуючого середовища тему – затори та 

ями на українських дорогах.  

Вкажіть іншомовне слово, яке є синонімом до власне українського слова чи 

словосполучення (44–48) 

44. першість 

А прерогатива  

Б пріоритет  

В прогрес  

Г плюралізм 

45. управлінець 

А меценат  

Б менеджер  

В маклер  

Г кредитор  

46. зосередження 

А концентрація  

Б конфронтація  

В конвенція  

Г деградація  

47. змінний 

А вертикальний  

Б актуальний  

В герметичний  



Г варіабельний  

48. обмін думками 

А дайджест 

Б дебати 

В екзит-пол 

Г нотація  

Завдання 49–65 перевіряють знання граматичних норм літературної мови 

Позначте варіант, у якому правильно утворено (49–60) 

49. форму родового відмінка іменників чоловічого роду 

А зібрано соняшнику, обмолочено гороху, зібрано з гектару 

Б після закінчення інституту, внаслідок туману, у напрямку до Львову 

В виконання плану, близько майдану, зроблено з воску 

Г готуватися до екзамена, населеного пункту,багато товара 

50. ступені порівняння прикметників 

А найширший, найбільш широкий, найбільш ширший 

Б доцільніший, самий доцільний, найдоцільніший 

В найзручніший, найменш зручний, якнайзручніший 

Г найбільш зручний, найзручніший, набагато зручний 

51. форму третьої особи множини від інфінітива 

А бігти – біжуть 

Б свистати – свистають 

В хотіти - хотять 

Г губити – гублять 

52. форми власних назв 

А надіслано Ігореві Петровичеві Проценко 

Б відсутній Рожнюк Петро Валерієвич 

В прийняти Савченка Олега Кузьмовича 

Г нагородити Гудзія Макара Григорійовича 

53. форми кличного відмінка іменників 

А Ігоре Петрович, пане директор, пані Закревська  



Б Зоряно Йосипівно, пане викладачу, Вадиме 

В Геннадію Леонідовиче, Олегу Петровичу, пан професор 

Г Софіє Борисівно, добродію Іванчуку, колего Степан 

54. присвійні прикметники 

А Маріїна хустина, лисина нора, дамоклів меч 

Б Шевченкове слово, Олексіїв щоденник, ахіллесова пята 

В Грінченків словник, мамина казка, сестринський пост 

Г офіцерський обов'язок, Галин портфель, бабусина казка 

55. форму орудного відмінка кількісного числівника 678 

А шестистами сімдесятьма восьма 

Б шістьмастами сімдесятьма восьма 

В шестистами семидесятьма вісьмома 

Г шістьомастами семидесятьма вісьмома 

56. складні прикметники від поданих сполук дитячі ясла, 55 весел, 3 ядра, 

1000000 голосів, 12 тонн 

А дит’ясельний, п’ятдесятип’ятивесельний, триядерний, мільйонноголосий, 

дванадцятитонний 

Б дитячоясельний, п’ятидесятип’ятивесельний, триядерний, мільйонноголосий, 

дванадцятитонний 

В дит’ясельний, п’ятдесятип’ятивесельний, трьохядерний,  мільйонноголосий, 

дванадцятьохтонний 

Г дитячоясельний, п’ятидесятип’ятивесельний, трьохядерний, 

мільйонноголосний, дванадцятьохтонний. 

57. словосполучення на позначення часу 

А за п'ятнадцять (хвилин) десята 

Б без п'ятнадцяти десять 

В дев'ять сорок пять 

Г за чверть десять 

58. форму числівника в математичному виразі 

А Якщо до семи тисяч трьохсот сорока додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, 



це дорівнюватиме восьми тисячам п’ятистам дев’яноста семи. 

Б Якщо до семи тисяч триста сорок додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це 

дорівнюватиме восьми тисячам п’ятсот дев’яносто сім. 

В Якщо до сім тисяч триста сорок додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це 

дорівнюватиме вісім тисяч п’ятсот дев’яносто сім. 

Г Якщо до сім тисяч триста сорок додати одна тисяча двісті п’ятдесят сім, це 

дорівнюватиме восьми тисячам п’ятистам дев’яноста семи. 

59. особові форми дієслова 

А стогнеш, іржать, бродить 

Б захистимо, пишеш, ллють 

В схопимо, охолониш, ображають 

Г володіїш, телеграфуємо, біліють 

Завдання 60-65 містять синтаксичні та граматичні помилки в простому 

реченні. 

60. Неправильний зв’язок між підметом і присудком є в реченні  

А Чотири студенти взяли участь у конференції. 

Б Дехто з вас працює сумлінно.  

В Батько з сином працюють не покладаючи рук.  

Г Двадцять один працівник захворіли.  

61. Неправильно поєднано однорідні члени в реченні 

А Люди повинні вчасно виявляти й позбуватися будь-яких проблем. 

Б Закарпатську низовину перетинають річка Тиса та чимало її правих приток. 

В Учні нашої школи висадили дерева на площах і в парках. 

Г Сьогодні ми багато говорили і про моря, і про океани. 

62. Неправильно вжито дієприслівниковий зворот у реченні 

А Завершивши роботу, всі розійшлися по домівках. 

Б. Скупавшись у холодній воді, у нього почалася ангіна. 

В Ідучи в магазин, я потрапив під зливу. 

Г Напишіть список учнів, розташувавши прізвища за алфавітом. 

63. Порушено порядок слів у реченні 



А Я міг прочитати протягом дня майже двісті сторінок. 

Б. Вплив оточення має для мене вагоме значення. 

В Куплена книжка в магазині вразила мене. 

Г Яскраво ілюструє наведений аргумент образ Степана Радченка. 

64. Порушено зв’язок дієслівного керування в реченні 

А Цінуймо поради батьків! 

Б. Навчайтеся мові рідній! 

В Про зміни повідомляйте телефоном заздалегідь. 

Г Не знущайтеся зі свого однокласника. 

65. Порушено зв’язок прийменникового керування в реченні 

А Не був у школі через поважну причину. 

Б Захід розпочнеться об одинадцятій годині. 

В У мене залишилися позитивні враження від вистави. 

Г Швидкість вітру вимірюється в метрах на секунду. 

Завдання 66–70 перевіряють знання пунктуаційних норм літературної 

мови. 

Знайдіть речення, у якому  

66. потрібно ставити кому між однорідними означеннями 

А А над усім тим густо стелиться дух свіжого степового сіна (С. Васильченко). 

Б Незабаром у плавні прийшла тиха спокійна осінь (3 журн.). 

В В зеленім березовім гаю над Дністром весело щебетали пташки (І. Франко). 

Д Вишгород розкинувсь по широкому невисокому шпилі (І. Нечуй-Левицький). 

67. потрібно виділити вставне слово 

А Повітря було наскрізь сухе не випадала навіть роса на світанку (О. Гончар). 

Б Вершники здавалось зрослися з підібраними грудастими кіньми 

(М. Стельмах). 

В Було очевидно що вчора про підготовку до нападу ніхто нічого не знав 

(М. Стельмах). 

Г Дахи в український селах були переважно солом’яні (3 журн.). 

68. перед сполучником «як» кома не ставиться 



А У горах Брянський як командир зустрівся з новими труднощами (О. Гончар). 

Б Вдома Семен довго розмірковував як краще побудувати свій виступ на зборах 

(3 журн.). 

В Культ вогню як відомо дійшов до нас із язичницької доби (В. Скуратівський). 

Г Роботи вистачило не довше ніж на два дні.  

69. у якому тире поставлено неправильно 

А Руки твої роботящі – ось твоє щастя (О. Підсуха). 

Б Студентство вищих шкіл – то найкращий цвіт нації (І. Огієнко). 

В Защебетав соловейко — пішла луна гаєм (Т. Шевченко). 

Г В чужих краях - і хліб неначе вата (М. Тарновський). 

70. у якому неправильно поставлено розділові знаки при відокремлених 

уточнюючих членах 

А Покинута людьми на довгі дні, дорога помирає в бур’яні (Д. Павличко). 

Б Щастя художника, зокрема письменника, невіддільне від щастя його народу 

(П. Воронько). 

В Уранці, ще до схід сонця, Надійку збудив батько (Д.Бедз).  

Г Ліс зустрів мене, як друга горлиць, теплим воркуванням... (М. Рильський). 

 

Розділ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

71. У маєтку Євгена Чикаленка визрів задум написати твір 

А «Intermezzo» 

Б «Сойчине крило» 

В «Мартин Боруля» 

Г «Кайдашева сім’я» 

72. Скульптура Мікеланджело стала поштовхом до написання твору 

А «Тіні забутих предків» 

Б «Мартин Боруля» 

В «Сойчине крило» 

Г «Мойсей» 



73. Як називається індивідуальний поетичний стиль, якому властиві 

характеристики «кольоровий слух», «аристократичність духу», 

«поетичний всесвіт»?  

А Кларнетизм 

Б Символізм 

В Авангардизм 

Г Неоромантизм 

74. Який музичний інструмент створювала сіра маленька пташка, 

«єднаючи небо з землею» («Intermezzo»)? 

А Арфа 

Б Скрипка 

В Віолончель 

Г Бандура 

75. Цей жанр,  поширений у Франції (любовна пісня), Італії (пісня до 

танцю), Шотландії (пісні про помсту, нещасливе кохання), в Україні набув 

трагічного характеру й описує незвичайні ситуації. Як називається цей 

жанр українського фольклору? 

А Ода 

Б Сонет 

В Балада 

Г Елегія 

76. Як називається найдавніша датована рукописна пам’ятка Руси-

України, що була переписана з болгарського оригіналу дяком Григорієм 

(1056-1057 рр.)? 

А Остромирове Євангеліє 

Б «Галицько-Волинський літопис» 

В «Літопис Граб’янки» 

Г «Київський літопис» 

77. Сонет містить два катрени і  

А один терцет 



Б два терцети 

В три терцети 

Г два двовірші 

78. Характерною особливістю творів якого жанру є те, що в них історична 

доля народу розкривається на прикладі драматичної історії конкретної 

людини? 

А Новела 

Б Балада 

В Поема 

Г Містерія 

79. Хто з героїв твору І. Карпенка–Карого «Мартин Боруля» каже про себе: 

«Столоначальником буду, а потім, може, й секретарем, чин дадуть, женюсь 

на багатій»? 

А Степан 

Б Мартин 

В Микола 

Г Трохим 

80. Скільки творів було в першому «Кобзарі»? Яким віршем він 

відкривався? 

А Вісім творів; «Іван Підкова» 

Б Вісім творів; «Думи мої…» 

В Дев'ять творів;  «Тополя» 

Г Вісім творів; «Катерина» 

81. Яку старовинну пам’ятку використовують під час присяги Президента 

на вірність українському народові? 

А. «Пересопницьке Євангеліє» 

Б «Галицько-Волинський літопис» 

В «Київський літопис» 

Г «Остромирове Євангеліє» 

82. У вірші Т. Шевченка «Мені однаково…» одним із мотивів є 



А об’єднання слов’янських народів 

Б співчуття поневоленим народам 

В байдужість і зневіра 

Г сум і самотність ліричного героя 

83. «Пісня про рушник» А. Малишка написана віршовим розміром 

А шестистопним ямбом 

Б шестистопним хореєм 

В чотиристопним дактилем 

Г чотиристопним анапестом 

84. Іван Котляревський у поемі «Енеїда» порушує проблему 

А непорозуміння народом свого вождя 

Б нещасливого кохання через соціальну нерівність 

В захисту рідної землі від ворогів 

Г стосунків між членами родини 

85. У романі У. Самчука «Марія» порушено проблему 

А неможливості неординарної особистості бути щасливою 

Б формування національної самосвідомості народу 

В геноциду радянської влади проти українського народу 

Г історичної пам’яті українського народу 

86. Історичним джерелом, використаним П. Кулішем у сюжеті роману 

«Чорна рада», став 

А «Київський літопис» 

Б «Галицько-Волинський літопис» 

В Літопис Самовидця 

Г Літопис Величка 

87. Кількісна заміна понять; найчастіше вживання однини в значенні 

множини – це 

А анафора 

Б синекдоха 

В метафора 



Д персоніфікація 

88. Кохання до жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю, - це головний 

мотив збірки І. Франка 

А «Мій Ізмарагд» 

Б «З вершин і низин» 

В «Зів’яле листя» 

Г «Давнє й нове» 

89. Кульмінацією в сюжеті роману І. Багряного «Тигролови» є 

А зустріч у тайзі Медвина і Григорія Многогрішного 

Б блукання знесиленого Григорія по тайзі 

В таємний перетин кордону СРСР Григорієм і Наталкою 

Г переслідування Григорія Многогрішного майором 

90. Сонцепоклонником в українській літературі називають 

А Павла Тичину 

Б Максима Рильського 

В Олександра Довженка 

Г Михайла Коцюбинського 

91. Кого з українських письменників О. Гончар назвав «витязем молодої 

української поезії»? 

А А. Малишка 

Б Д. Павличка 

В В. Симоненка 

Г І. Драча 

92. Який твір О. Коломієць назвав «повістю про сім’ю»? 

А «Дикий Ангел» 

Б «Фараони» 

В «Голубі олені» 

Г «Кравцов» 

93. Яким є справжнє прізвище Івана Багряного? 

А Губенко 



Б Фітільов 

В Рудченко 

Г Лозов’яга 

94. Який художній напрям набув поширення в сучасній «молодій» 

українській літературі? 

А модернізм 

Б експресіонізм 

В реалізм 

Г постмодернізм 

95. Виданням якої збірки було перерване шістнадцятилітнє творче 

мовчання Ліни Костенко? 

А «Маруся Чурай» 

Б «Сад нетанучих фігур» 

В «Над берегами вічної ріки» 

Г «Неповторність» 

96. Письменниками української діаспори є всі названі, КРІМ 

А Уласа Самчука 

Б Василя Барки 

В Василя Стуса 

Г Івана Багряного 

97. У пісні «Чи не той хміль…» ідеться про 

А битву під Берестечком 

Б битву під Жовтими Водами 

В облогу Полтави 

Г Хотинську війну 

98. Назви літературних жанрів указано в рядку 

А анафора, алітерація, алегорія 

Б усмішка, комедія, поема 

В епос, лірика, драма 

Г імпресіонізм, експресіонізм, символізм 



99. Пригодницький роман в українській літературі – це 

А «Марія» Уласа Самчука 

Б «Вершники» Юрія Яновського 

В «Тигролови» Івана Багряного 

Г «Жовтий князь» Василя Барки 

100. Леся Українка написала «Лісову пісню» 

А в Колодяжному 

Б в Грузії 

В в Єгипті 

Г в Карпатах 


