
                          Схема оцінювання тесту №1 з української мови та літератури  - 12 клас, реальний профіль – 2021рік 

Тестові завдання Можливі варіанти відповідей Схема оцінювання 

ЧастинаI 

1. Спираючись на текст, 

дайте письмові відповіді 

на кожне питання одним 

реченням. 

А. Духовний шлях Василя Симоненка іде до людських сердець, іде 

до нових поколінь, ітиме – сподіваємося – до  наших нащадків. 

Б. Найповніший і найточніший портрет, образ потаємних глибин 

людського «я» дають поезії Василя Симоненка. 

В. Він став Поетом не тоді, коли написав свої перші чи й не перші 

вірші, а тоді,  коли на повен голос заговорив про найбільші болі 

свого народу. 

6 б. – по 2 б. за кожну правильну відповідь: 

1б. за правильну відповідь + 1б. за грамот-

ність. 

2. Доберіть до виділених 

слів синоніми з тексту і 

запишіть їх через риску: 

 

а) перенасиченому ілюзіями – перенасиченому оманами; 

б) відкривається довкілля – відкривається простір ; 

в) високе  розуміння – високе  уявлення; 

г) дорогоцінна здатність – неоціненна здатність; 

ґ) великий заклик – велике звертання. 

5 б. – по 1б. за кожну правильну відповідь. 

3. Складіть і запишіть 

простий план тексту з 4-

х пунктів. 

1. Що говорить нам сьогодні, що скаже людям завтрашнього дня 

Василь Симоненко? 

2. Життєві портрети митця. 

3. Духовнi острови поета. 

4. Вірність літературній традиції великих попередників. 

                                                        (Можливі інші варіанти) 

8 б. – по 2 б. за кожну правильну відповідь: 

1б. за правильну відповідь + 1б. за грамот-

ність. 

4. Визначте правильний 

варіант написання кож-

ного виділеного в тексті 

слова. Обведіть  букву, 

що позначає правильну 

відповідь. 

1. а) д; 

2. б) е; 

3. а) с; 

4. а) разом; 

5. а) нн; 

6. б) роз; 

7. а) при; 

8. б) без ь; 

9. б) разом; 

10. а) и. 

10 б. – по 1б. за кожну правильну відповідь. 

5. Установіть за допомо-

гою стрілок відповід-

ність між антонімічними 

А. Хоч греблю гати .  → Як кіт наплакав.      . 

Б. Набитий гаманець. →. Вітер у кишенях свистить                                      

В. Макітра розуму → Пустий лоб. 

3 б. – по 1б. за кожну правильну відповідь. 



фразеологізмами. 

6. Відновіть текст вірша, 

додавши відповідні за-

кінчення на місці крапок 

у кожному слові. 

 

Коли крізь розпач випнуться надії 

І загудуть на вітрі степовім, 

Я тоді твоїм ім’ям радію 

І сумую іменем твоїм. 

 

Коли грозує далеч неокрая 

У передгроззі дикім і німім, 

Я твоїм ім’ям благословляю, 

Проклинаю іменем твоїм. 

 

Коли мечами злоба небо крає 

І крушить твою вроду вікову, 

Я тоді з твоїм ім’ям вмираю 

І в твоєму імені живу! 

                                                    (В. Симоненко)  

Усього – 10 б.: 

10 б. – 0 пом. 

9 б. – 1 пом. 

8 б.- 2 пом. 

7 б. – 3 пом. 

6 б. – 4 пом. 

5 б. – 5 пом. 

4 б. – 6 пом. 

3 б. – 7 пом. 

2 б. – 8 пом. 

1 б. – 9 пом. 

0 б. – 10 пом. і більше 

 

7. Виправте помилки  в 

реченнях. 

 

А. Сукня була блакитного кольору з зеленуватим відтінком. 

Б. Учні восьмого класу беруть активну участь у позакласних захо-

дах. 

2 б. – по 1б. за кожну правильну відповідь. 

8. Запишіть слова, зняв-

ши риску. 
Сам на сам, зрештою, пліч-о-пліч.  3 б. – по 1б. за кожну правильну відповідь. 

9. Доповніть подані час-

тини так, щоб утвори-

лись складні речення 

відповідного типу. 

 А. Складнопідрядне з підрядною мети. 

Василь  Симоненко знайшов проникливі, яскраві образи, щоб пере-

дати силу любові до Батьківщини, до рідної української землі. 

 

Б. Складнопідрядне з підрядною з’ясувальною. 

Симоненко в своїх творах говорить, що живе й творить лише зара-

ди України. 

4 б. – по 2 б. за кожну правильну відповідь: 

1б. за правильну відповідь + 1б. за грамот-

ність 

10. Вставте пропущені 

розділові знаки. 

Чесний і чистий, він нагадує велику рибу, яка радісно вискочи-

ла з води, вхопила свіжого повітря, сп’яніла від кисню свободи, за-

тріпотіла на березі довіри і затихла... 

  «Здається, я став писати гірше, ніж рік тому. Зледачіли мозок 

і серце», – це його останні рядки в щоденнику, записані 20 вересня 

1963 року. А 14 грудня 1963 року Василя Симоненка не стало. Ва-

жка невиліковна хвороба вперто і послідовно вимучувала його тіло. 

А що ж знесилювало його дух, його непокірну думку, яка з такою 

Усього – 10 б.: 

10 б. – 0 пом. 

9 б. – 1 пом. 

8 б.  – 2 пом. 

7 б . – 3 пом. 

6 б . – 4 пом. 

5 б . – 5 пом. 

4 б. – 6 пом. 



надією «вхопилася» за проголошені на XXII з'їзді партії принципи 

демократизації суспільства?  

Василь Симоненко повірив у торжество правди, свободи і де-

мократії, вільно вдихнув так необхідного митцеві озону, та доля 

була немилосердною...  

 

3 б. – 7 пом. 

2 б. – 8 пом. 

1 б. – 9 пом. 

0 б. – 10 пом. і більше. 

 

                                                                                               Частина II 

1. Дайте відповіді на пи-

тання. 

1. Текст належить до публіцистичного стилю.  

2. Олександр Довженко йшов до своєї мети далеко не простим 

шляхом: йому довелося подолати «непрохідні хащі», «глибокі яру-

ги», «гострі стрімчаки й бескиди». 

А. Як на мене, то правильно обрати свій життєвий шлях – це зрозу-

міти, яка саме з безлічі життєвих доріг найбільше підійде, розкриє 

здібності й приноситиме насолоду. 

Б. Думаю, що людина має жити відповідно до її природних схиль-

ностей, і лише тоді буде отримувати задоволення від роботи, якщо 

залюбки її виконуватиме. 

В. Отже, кожному варто дослухатися до свого внутрішнього голосу, 

зрозуміти, до чого ти схильний, щоб  обміркувати вибір майбутньої 

професії. 

                                              (Можливі інші варіанти відповідей) 

Усього – 15 б. 

3б. за кожну правильну відповідь: по 2 б. за 

кожну правильну відповідь: 1б. за правиль-

ну відповідь + 1б. за грамотність. 

2. Продовжіть думки із 

тексту власними вислов-

люваннями. 

 

. 

1. Вибір життєвого шляху для мене означає присвятити себе улюб-

леній справі: хочу лікувати людей, тому наполегливо навчаюся і 

працюю над собою.  

2. Я вважаю, що правильний вибір професії – важливий  крок у 

житті кожної людини, але цей вибір вимагає об’єктивної оцінки 

власних здібностей і сил.  

3. Отже, важливо в житті знайти себе, реалізувати себе, щоб бути 

щасливим у своїй улюбленій справі. 

Можливі інші варіанти відповідей. 

Усього – 9 б. 

3б. за кожну правильну відповідь: по 2 б. за 

кожну правильну відповідь: 1б. за правиль-

ну відповідь + 1б. за грамотність. 

3. Напишіть оголошен-

ня, в якому має бути та-

ка інформація: 

Оголошення 

 

У середу, 24 лютого 2021 року, о 15 годині, на платформі 

Google Мeet відбудеться відеоконференція членів мовознавчого гу-

ртка  «Чари рідного слова».  

Запрошуються учні 10 – 12 класів. Посилання  буде надісла-

Усього – 15 б.: 

1) 3 б. – за повне дотримання структури 

оголошення; 

 2 б. – незначні порушення структури; 

1 б. – частково порушена структура. 

2) 7 б. – вміння вживати всі необхідні відо-



но класам у групи в Viber. 

У програмі конференції: 

1. Реферат за темою: «Не бійтесь заглядати у словник...»  

 

                                                                 Рада гуртка. 

 

 

 

мості. 

0 – 7 б – залежно від вживання учнем необ-

хідних відомостей; 

3) 5 б. – за грамотність. 

5 б. – 0 пом. 

4 б. – 1 – 2 пом. 

3 б. – 3 пом. 

2 б. – 4 пом. 

1 б. – 5 пом. 

0 б. – 6 пом. 
 


