
ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ І ЕТАПУ ХXІІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА 

1. Прочитайте речення, визначте слова, у яких наявні асимілятивні 

зміни приголосних. Згрупуйте слова за типами уподібнення: а) регресивна 

асиміляція за голосом, б) регресивна асиміляція за м’якістю, в) регресивна 

асиміляція за місцем і способом творення, г) регресивна асиміляція за 

голосом і за способом творення, ґ) регресивна асиміляція за м’якістю і 

способом творення, д) прогресивна асиміляція. 

1. Заспіваю вам не пісню Про стару старовину, Розкажу я вам не 

казку, А бувальщину одну.  

2. В сяйві місячнім блукають Голубі отари хмар…  То пасуться, то 

лягають, То спускаються у яр.  

3. Ти не прийшла в вечірній час… Без тебе день вмирав сьогодні, Без 

тебе захід смутно гас І сонце сходило в безодні…  

4. Лови летючу мить життя! Чаруйсь, хмелій, впивайся І серед мрій і 

забуття В розкошах закохайся. 

5. Поглянь, уся земля тремтить В палких обіймах ночі, Лист квітці 

рвійно шелестить, Траві струмок воркоче.  

6. Душа моя – дно безджерельне й сухе, Де тільки сіріє каміння 

важке… Тим сірим камінням колись в мої груди Все били без жалю, 

жалкуючи, люди (Із творів Олександра Олеся). 

(8 б.) 

2. Наведіть приклади порушення у сучасній українській мові 

закономірностей чергування о, е з нулем звука, що з’явилося внаслідок 

занепаду редукованих. 

(5 б. за 3 слова) 

3. Визначити, зразками яких діалектів є іменникові форми О. в. одн. 

(вказати говір та наріччя): 

а) ру
|
койу, зе

и
м

|
л’ойу, 

|
серц’ом, 

|
т’ін’ойу;  

б) 
|
вулицейу, 

|
полем, 

|
с’іл’:у, 

|
з’іл’:ам;  

в) зем
|
лейу, до

|
лонеǐ, гала

|
воǐ, к

|
лоч’:ем;  

г) 
|
ногом, з 

|
рибом, 

|
дин’ом, зе

и
м

|
л’ом;  

ґ) до
|
рогоў, сви

|
н’оў, 

|
з’іл’ем, ду

|
шеў.  

(5 б.) 

4. У поданих словосполученнях виділити однозвучні слова (Як 

називається таке явище в лексикології?), визначити їх морфемну будову. 

(8 б.) 

Рідна мати, хочу мати все необхідне; жила щасливо, гранітна жила; 

немає мила, мила людина, мила вікно; звели новий будинок, звели дитині 

відпочити. 

5 Навести 5 прикладів фразеологізмів, які б характеризували якісні 

(зовнішні та внутрішні) ознаки людини. 

(5 б.) 



6. Виправити помилки при творенні ступенів порівняння прикметників. 

(5 б.) 

Прецікавіший фільм; найпідлий вчинок; найдорогіший спогад; брат 

вищий мене; найкоштовна перлина; більш ближча зупинка; сестра молодша 

мене; найменш відвертіший від усіх; більш акуратніший мене; самий 

ввічливий колектив; найбільш дорожчі авто; щонайменш нижчий кредит; 

якнайактивні учасники; занадто добріший; предешевший. 

7. Поставте розділові знаки (2 б.) Підкресліть головні і другорядні 

члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови (5 б.). Зобразіть 

подані речення схематично (5 б.). Дайте загальну характеристику 

синтаксичним конструкціям (2 б.)  

Людина може володіти кількома мовами залежно від її здібностей 

нахилів і прагнень але найкраще найдосконаліше людина має володіти 

звичайно рідною мовою. І це не тільки тому що цією мовою засвоївши її 

змалку вона користується повсякденно а й тому що рідна мова це невідʼємна 

частка Батьківщини голос свого народу й чарівний інструмент на звуки якого 

відгукуються найтонші й найніжніші струни людської душі (Б. Антоненко-

Давидович). 


