Пояснення до завдань сертифікаційної роботи
з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
пробного тестування «ЗІГЗАГ» – 2016
Частина 1
Українська мова
1.
Слова, у яких всі склади відкриті, складають рядок В да|ле|ко, ви|хо|ди|ти, я|блу|ко,
пра|ця. У словах пе|ре|дзвін (рядок А), куль|тур|ний, ор|га|ні|зо|ву|ва|ти (рядок Б), о|сінь,
бар|ві|нок, о|же|ледь, у|чи|тель (рядок Г) є закриті склади.
2. Орфографічну помилку допущено в рядку Б різдвяний, бо апостроф ставиться в корені слова
перед я, ю, є після б, п, в, м, ф, якщо перед ними немає іншого приголосного, крім р.
3. Прийменник виділено в реченні Б Козаки навколо фортеці копали шанці. В інших
варіантах виділені слова будуть прислівниками: А Лунає неподалік пісня сили, краси. В
Напередодні всю ніч ішов лапатий сніг. Г Назустріч здіймалося місто в бронзі.
4.
Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення обрати
варіант В „Уночі прошуміла злива, а ранок видався ясний на диво”.
А лишивши повсюди калюжі-озерця. ― дієприслівниковий зворот
Б дарма що вечір був тихий і місячний. ― підрядне допустове
Г та перетворила траву на смарагдове диво. ― продовження речення з однорідним присудком
5. Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) в рядку А Дінця,
літра, глобуса, кедра. Закінчення –у (-ю) мають слова пункту (рядок Б), барвінку, роману, року
(рядок В), Криму, степу, вибору, вітру (рядок Г).
6. Неправильно побудоване речення варіанта Б. Потрібно Коли ми під’їжджали до міста, нас
застала ніч, бо дія, названа дієприслівником, є додатковою до основної, названої дієсловомприсудком, тому повинна виконуватись тим самим суб’єктом дії.
7. Вказівний займенник вжито в п’ятому реченні (відповідь Г): Ночі, зрештою, стали короткі
й теплі; в такі ночі більше хилить до сну, ніж до спогадів.
8. Орфографічна помилка допущена в написанні слова предністровських (відповідь Г).
Правильним буде вживання префікса при-: придністровських.
9. Вставне слово є в п’ятому реченні (відповідь Г): Ночі, зрештою, стали короткі й теплі; в
такі ночі більше хилить до сну, ніж до спогадів.
10. Пунктуаційну помилку допущено у другому реченні (відповідь А): Своїм тьохканням вони
ніби змагалися з шумом пароплавних коліс. Бо частка ніби є складовою присудка, а кома між
підметом і присудком не ставиться.
11. Граматично правильним словосполученням буде В сплатити за проїзд. В інших
словосполученнях буде так: А вступити до університету. Б надіслати на адресу. Г захворіти на
ангіну. Д пробачити йому.
12. Спрощення у вимові приголосних позначається на письмі в кожному слові рядка Б
захисник, роз’їзний, нависне, слати. У словах гігантський, аванпостний (рядок А),
контрастний (рядок В), баластний (рядок Г) спрощення не відбувається, бо це слова
1

ТОВ «РЕПЕТИТОРСЬКА ГРУПА ЗІГЗАГ»
http://rg-zigzag.com.ua
іншомовного походження; слова зап’ястний (рядок А), хвастливий, хворостняк (рядок В),
кістлявий, шістнадцять (рядок Г), пестливий (рядок Д) ― виняток.
13. Дієслова другої дієвідміни складають рядок Б спати, бігти, муркотіти, лежати.
Дієлова ревіти, булькотати (рядок А), побороти, жити, зблиснути (рядок В), червоніти, чути
(рядок Г), іржати (рядок Д) належать до І дієвідміни. Дієслова розповісти, їсти (рядок Г) ―
атематичні (не належать ні до якої дієвідміни).
14. Складений дієслівний присудок ужито в реченні А Хмари починають темніти, стають
синьо-чорні. У варіантах Б, В, Г ужито складені іменні присудки, у варіанті
Д ― простий дієслівний присудок.
Б Боятися смерті — на світі не жити.
В Життя стає радістю для кожного у рідному краю.
Г Ліс стояв розхристаний, спустошений і дикий.
Д Золоточубий вересень прийшов позолотити дерева.
15. Наголошений останній склад у всіх словах рядка Г житло́ , нови́ й, на грядка́ х, чергови́ й
квартáл, кіломéтр, помилки́ , пізнання́ . В інших варінтах не підходять слова навча́ ння (відповідь
А), хто-не́ будь, завда́ ння (відповідь Б), ху́ тро, сму́ жки, ко́ лесо (відповідь В), пізна́ ння
(відповідь Д).
16. Правильно утворені всі імена по батькові в рядку Б Оксана Миколаївна, Зінаїда
Георгіївна, Юлія Іллівна. Повинно бути Денис Ігорович (відповідь А), Павло Матвійович
(відповідь В), Надія Віталіївна (відповідь Г), Світлана Юріївна (відповідь Д).
17. Для поданих фразеологізмів правильним буде поєднання великий пан, пан становища, пан
чи пропав, сам собі пан (відповідь Г).
18. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка А соціально-економічний, контрадмірал, жовто-бурий. В інших варіантах буде так: Б суспільно корисний, історикокультурний, батько-мати. В гідросистема, воєнно-стратегічний, плодово-ягідний. Г екологоправничий,
південно-західний,
лісостеповий.
Д народнопісенний,
жовтогарячий,
вагоноремонтний.
19. Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка Д дзвінкий,
білий, суворий, бо всі наведені в цьому варіанті слова є якісними прикметниками і не є
винятками: дзвінкіший, біліший, суворіший, найдзвінкіший, найбіліший, найсуворіший.
Неможливо утворити ступені порівняння від прикметників затемний (відповідь А) та русявий
(відповідь В) – слова вже мають певну міру вияву ознаки, живий (відповідь Б) – абсолютна
ознака предмета, білосніжний (відповідь Г) – складний прикметник.
20. Граматично правильна відповідь на запитання „Котра година?” п’ять хвилин на сьому
(відповідь В). Повинно бути рівно дев’ятнадцята (варіант А), п’ять хвилин на першу (варіант
Б), п’ять хвилин по другій (варіант Г), за двадцять восьма (варіант Д).
21. Синонімічним є ряд слів мужній, безстрашний, хоробрий, сміливий, відчайдушний
(відповідь Б).
22. Правильно поєднано всі прикметники з іменниками в рядку В лікувальне алое, вітальний
туш, малий нікчема. В інших варіантах повинно бути так: смачна кольрабі (відповідь А),
непосидюче хлоп’я (відповідь Б), прозорий шампунь (відповідь Г), простора авеню (відповідь
Д).
2

ТОВ «РЕПЕТИТОРСЬКА ГРУПА ЗІГЗАГ»
http://rg-zigzag.com.ua
23. Лексична помилка була у словосполученні рядка В, треба пов’язаний з умовами життя,
зв’язаний рушником.
24. Фразеологізм
1 тримати хвіст трубою
2 з наперсток
3 пальця в рот не клади
4 тримати в кулаці
Зайвий варіант

Антонім
Д піджимати хвоста
Г як бджіл у вулику
Б хоч проти шерсті гладь
А попускати віжки
В аж до хмар

25. 1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 узагальнено-особове
4 безособове
Зайвий варіант

Г Любим дивитись на зорі, на їх неосяжну сім'ю.
В Весною в селі встають рано.
Б 3 полови хліба не спечеш.
Д Працювати далі над сюжетом чи покинути?
А Сьогодні світлий день Різдва.

26. Речення та його характеристика:
А І намисто сипалось під ноги, ніби кров змерзалась на льоту. (Складнопідрядне речення);
Б Хлопець не роздягнувся, тільки розстебнув комір гімнастьорки. (Просте речення з
однорідними присудками);
В Де-не-де біля вирв сивіє безводний полин або кущиться пахучий чебрець.
(Складносурядне речення);
Г Павло розпріг коней і пустив пастися, а новобранці зараз же взялися за свої торби, щоб
трохи підкріпитися з дороги. (Зайвий варіант);
Д У тій хвилі відхилилася запона намету, швидким кроком увійшла до намету Мирослава.
(Безсполучникове складне речення).
27.

Відповідність між видом підрядного та фрагментом складного речення:
1Б Богдан припав до землі, що ... (Підрядне означальне);
2Г Він хоче сказати, що ... (Підрядне з’ясувальне);
3Д Усім було не до сміху, оскільки ... (Підрядне обставинне причини);
4А А вони сміялися, хоч ... (Підрядне допустове);
В Сашко повернувся додому, аби ... (Підрядне обставинне мети – зайвий варіант).

28. (1)на ― прийменник (Д)
(2)освітлюючи ― дієприслівник (В)
(З)чорні ― прикметник (А)
(4) заметені ― дієприкметник (Б)
Г прислівник ― зайвий варіант.
29. Стильові ознаки тексту подано в рядку Б повтори, пристрасність викладу (захоплення),
наявність окличних речень, питань, уживання суспільно-політичної лексики, емоційно
забарвлених слів, фразеологізмів.
30. Історичне безсмертя дарує Б література й мистецтво.
31. Основну думку автора висловлено в рядку А Тож чи не час замислитись, хто ми в очах
світу і яку маємо ауру, а якщо не маємо, то чому? (47-50).
32. За стильовими ознаками текст є Б публіцистичним.
33. За типом мовлення текст є В роздумом.
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Частина 2
Українська література
34. Рядки
Ой Морозе, Морозенку,
Ти славний козаче,
За тобою, Морозенку,
Вся Вкраїна плаче.
узяті з історичної пісні (відповідь В).
35. Уривок «По сих же літах, по смерті братів сих, [Кия, Щека і Хорива], утискувалися
[поляни] деревлянами та іншими навколишніми [племенами]» узято з літопису В «Повість
минулих
літ»
(уривок
про
напад
хозарів).
36. «Енеїду» І. Котляревського вважають першим твором нової української літератури
(відповідь Г).
37. Видатний український поет, пам’ятник якому Ви бачите на фото, є автором
поеми Б «Сон». Це пам’ятник Т. Шевченку.
38. Співавтором роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
був Іван Білик (відповідь Д).
39. За жанровою ознакою
трагікомедією (відповідь Г).

«Мартин

Боруля»

І.

Карпенка-Карого

є

40. Епілогом у романі Л. Костенко «Маруся Чурай» є розділ В «Весна, і смерть, і світле
воскресіння».
41. Кульмінацією новели Михайла Коцюбинського «Intermezzo» є зустріч митця з селянином
(відповідь Б).
42. Епіграф «Шість прикмет має людина: трьома подібна вона на тварину, а трьома на
янгола...» наявний у творі «Місто» В. Підмогильного (відповідь В).
43. Зі словами Ні, любий, я тобі не дорікаю, а тільки смутно, що не можеш ти своїм
життям до себе дорівнятись звертається Мавка до Лукаша (відповідь В).
44. Вони плювали один одному в очі Сибіром і стражданнями, голодом і смертю. Вони плювали
один одному в лице Гітлером... Вони били один одного важкими уламками своєї важкої історії і
стогнали обидва від ударів. Вони то одходили один від одного, то сходилися зовсім близько..., і
вдивлялися один одному в блиск очей і зубів у темряві.
В описі епізоду боротьби Лавріна Запорожця й Григорія Заброди НЕМАЄ інверсії (відповідь Г).
45. Завдяки чесній праці, набожності й дотриманню норм християнської моралі стає
заможною і щасливою людиною герой повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся» Д Наум.
46. Написання нарису «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» стало основою твору «Хіба ревуть
воли, як ясла повні?» (відповідь Г).
47. «Філологічний водевіль» — так було визначено одним із критиків жанрову своєрідність
твору «Мина Мазайло» М. Куліша (відповідь Г).
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48. Закоханою парою є літературні герої Анна й Михайло (відповідь Г).
49. Одне з головних гасел літературної дискусії 1925-1928 pp. «Геть від Москви! Дайош
психологічну Європу!» (відповідь Г).
50. Розповідь про Сашка Діденка «в медалях на всі груди», який уже уявляє близьке повернення
на батьківщину, є експозицією (відповідь А).
51. Представником українського постмодернізму є Ю. Андрухович (відповідь Г).
52. Події у романі І. Багряного «Тигролови» відбуваються за часів Г сталінських репресій.
53. Батьковою настановою «Тому роду нема переводу, в котрому браття милують
згоду» нехтують сини у творі «Вершники» (відповідь Г).
54.

Відповідність між модерністськими літературними течіями та творами:
1Г неоромантизм — «Лісова пісня»;
2Д символізм ― «Земля»;
3А імпресіонізм ― «Момент»;
4В експресіонізм ― «Камінний хрест»;
Б «Максим Гримач» ― зайвий варіант.

55. Утворюються такі пари:
1 експозиція
Б розмова Карпа й Лавріна про одруження
2 зав'язка
А сватання й одруження Карпа з Мотрею
3 розвиток дії
Д лікування Омелька Кайдаша бабою Палажкою
4 кульмінація
Г сварка через грушу
В всихання груші ― зайвий варіант (розв’язка).
56. Утворюються такі пари:
1 „Сон (У всякого своя доля...)”
2 „Гайдмаки”

3 „Кавказ”
4 „Мені однаково...”

Д
засудження
самодержавства
й
кріпосництва в Російській імперії
Г
усвідомлення
того,
що
здобуття
незалежності
―
ідеал
історичного
розвитку нації
В
заклик
до
об’єднання
зусиль
народів
для боротьби проти російського царату
А
висловлення
патріотичного
почуття
відповідальності за Батьківщину
Б критика української еліти, байдужої до свого народу
― зайвий варіант („І живим, і мертвим, і
ненародженим...”).

57. Утворюються такі пари:
1 алітерація
Г І ревнув понад горами грім...
2 алегорія
А Мовив терен: «Се добре вам хтось Підповів таку раду...»
3 епітет
В В золотім океані вас все Буде спрага томити...
4 порівняння
Б Ті слова про обіцяний край Для їх слуху — се казка...
Д Задарма в слові твойому іскряться
І сила, й м'якість, дотеп, і потуга... ― зайвий варіант (градація).
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58. Власне висловлення (зразок тексту)
Будь-яка проблема — це наявність суперечливої ситуації, питання, що потребують
розв'язання. Кожен знаходить різноманітні шляхи їх вирішення. Долаючи випробування,
самовдосконалюєшся. Проблема — то завжди можливість змінитися, стати кращим.
Ставлення до життя в усіх його проявах у людей буває різним. Дехто мріє, щоб усі його
бажання здійснювалися, а на життєвому шляху не було жодних перешкод. Я не поділяю такої
позиції та вважаю, що проблеми, навпаки, можуть бути корисними людині, зміцнювати її
духовно й морально, робити її кращою.
По-перше, у кожної людини в житті виникають певні перешкоди. У декого — це
негаразди в сім'ї, в інших — це проблеми в роботі або навчанні... Випробувань може бути
безліч, їх необхідно вміти долати. Людина мусить і повинна шукати в собі сили, щоб подолати
життєві випробування, — тільки так можна вдосконалити себе й довколишній світ.
Людство знає безліч таких прикладів. Взірцем є життя Лесі Українки, яка знаходила
мужність протистояти недузі й творити. Завдяки наполегливості, наперекір болю, за свій
короткий вік вона встигла зробити стільки, що вистачило б на кількох. Усі Лесині твори
насичені внутрішньою силою, яка особливо потужно струменить із поезії «Соntrа sреm sреrо!».
По-друге, не всім людям притаманні риси характеру, які допомагають вирішувати
проблеми. Хто не спроможний боротися, занепадає духом, утрачає інтерес до життя. Гіршою
категорією є особи, які створюють проблеми іншим. Вони позбавляють радості життя і себе, й
усіх, хто поряд. Але, на щастя, людей, які знаходять у собі сили, щоб переборювати труднощі й
ставати кращими, значно більше.
Яскравим прикладом, що підтверджує мої думки, може слугувати новела Григора
Тютюнника «Три зозулі з поклоном». Усі її головні герої приречені на страждання. Проте саме
завдяки випробуванням персонажі стають кращими: Марфу вивищує почуття щирого кохання;
Соня, відчуваючи його, не обурюється, а співчуває дівчині; Михайло ніби знаходить коло себе
Марфину душу й бажає їй звільнення та спокою. Лихо об'єднало героїв, виявило
найпрекрасніші їхні риси характеру.
Отже, вирішення власних проблем робить нас сильнішими, учить бути витривалішими й
вирішувати проблеми, які виникають у житті. Будь-яка проблема — це досвід, а досвід —
гарний вчитель, хоч і бере дорого.
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