
Схема оцінювання тесту № 1 з української мови та літератури – 12 клас, реальний профіль – 2020 

Тестові завдання Можливі варіанти відповідей Схема оцінювання 

Частина I 

1. Спираючись на 

текст, дайте письмові 

відповіді  на питання. 

 

А. Ярослава Мудрого нарекли тестем Європи тому, що всі його  три 

доньки  одружилися з королевичами Європи: Єлизавета вийшла 

заміж за норвезького короля, Анастасія наділа корону королеви 

Угорщини, Анна стала французькою королевою.  

 

Б. Князівна Анна вийшла заміж за короля Франції Генріха без 

любові виключно  з політичних потреб держави, щоб Русь могла 

протистояти своїм ворогам. 

  

В. Анна присягалася на вірність Франції на Євангелії, привезеному 

нею з Києва, з бібліотеки Ярослава Мудрого, потім на цьому  

Євангелії складали присягу всі королі  Франції аж до подій Великої 

французької революції. Чи: Книга знаменна тим, що на ній 

присягала на вірність Франції дочка Ярослава, яка привезла з Києва, 

з батьківської бібліотеки Євангеліє, на якому потім складали присягу 

всі королі  Франції аж до подій Великої французької революції. 

(Можливі інші варіанти). 

Усього 6 б. – по 2 б. за кожну правильну 

відповідь: по 1б. за правильну відповідь + 

по 1 б. за грамотність кожного речення. 

2. Доберіть до 

виділених слів синоніми 

з тексту і запишіть їх 

через риску: 

 

а) гордовитий характер – гордовитий норов; 

б) переслідування звіра – гонитва за звіром; 

в) сімейне гніздо – родинне гніздо; 

г) негайно помчав – миттєво помчав; 

ґ) сікли обличчя – шмагали обличчя.                   

 

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

3. Складіть і запишіть 

простий план тексту з 

4-х пунктів. 

1. Анна – найвродливіша з-поміж сестер.  

 

2. Обов’язок  Анни – жити для добра Русі. 

 

Усього 8 б. – по 2 б. за кожний правильно 

сформульований пункт плану. 



3. Анна – перша освічена жінка на французькому престолі.  

 

4. Усамітнення після смерті Генріха. (Можливі інші варіанти). 

4. Визначте правильний 

варіант написання 

кожного виділеного в 

тексті слова. Обведіть  

букву, що позначає 

правильну відповідь. 

 

1. б) н; 

2. б) нн; 

3. б) я; 

4. а) сс; 

5. б) дс; 

6. а) д; 

7. б) тт; 

8. б) разом; 

9. б) з; 

10. б) з. 

10 б. – по 1 б. за кожну правильну 

відповідь. 

5. У якому рядку 

фразеологізм має 

значення виснажений, 

змарнілий? 

 

А. Як з воску зліплений.                            

                               

3 б. – за умови правильної відповіді. 

6. Відновіть текст 

вірша, вставивши, де 

потрібно, замість 

крапок відповідні 

літери. 

 

Світ який – мереживо казкове!.. 

Світ який – ні краю ні кінця! 

Зорі й трави, мрево світанкове, 

Магія коханого лиця. 

 

Світе мій гучний, мільйонноокий, 

Пристрасний, збурунений, німий, 

Ніжний, і ласкавий, і жорстокий, 

Дай мені свій простір і неспокій, 

Сонцем душу жадібну налий! 

 

Дай мені у думку динаміту, 

Дай мені любові, дай добра, 

Гуркочи у долю мою, світе, 

Хвилями прадавнього Дніпра. 

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 

 



 

Не шкодуй добра мені, людині, 

Щастя не жалій моїм літам — 

Все одно ті скабри по краплині 

Я тобі закохано віддам. 

                                        ( В. Симоненко) 

7. Виправте помилки  в 

реченнях. 

 

А.  Мені подарували чудові кросівки, в яких дуже зручно бігати й 

грати в футбол.    

Б.  Коли я виходив з дому, мене засліпило яскраве сонце. Чи: 

Виходячи з дому, я мружився від яскравого (сліпучого) сонця. 

(Можливі інші варіанти). 

2 б.: по 1 б. за кожну усунену помилку. 

8. Запишіть слова, 

знявши риску. 

 

Багатолінійний, економіко-юридичний, сріблясто-чорний. 3 б. – по 1 б. за кожну правильну відповідь. 

9. Доповніть подані 

частини так, щоб 

утворилися складні 

речення відповідного 

типу. 

 

 А. Складносурядне речення. 

     Франція прагнула започаткувати політичні відносини з Руссю, а 

шлюб з донькою київського князя сприяв цьому. 

  

Б. Безсполучникове складне  речення. 

   Анна стала опікункою восьмирічного короля Філіпа: таким був 

передсмертний заповіт короля Генріха. 

(Можливі інші варіанти). 

Усього 4 б.: по 1 б. за кожну правильно 

побудовану синтаксичну конструкцію + по 

1 б. за грамотність кожного речення. 



10. Вставте пропущені 

розділові знаки. 

Граф  Рауль де Валуа був наймогутнішим після короля Франції. 

Він, непокірний васал Генріха, колись очолював опозицію проти 

покійного короля. І саме такий чоловік закохався в Анну!  

Закон, церква, придворний етикет – усе було проти їхнього 

щастя. Як королева-вдова Анна не мала права виходити заміж за 

підданого свого чоловіка й сина. Рауль був одружений. Та любов, 

спалахнувши в їхніх серцях, відмела страх перед судом – і людським, 

і Божим. 

 Рауль  розіграв викрадення Анни. Привіз «полонянку» до свого 

замку, де підкуплений і заляканий кюре обвінчав закоханих. У 

злагоді й любові промайнуло 12 років. Після смерті Рауля  Анна 

повернулася до двору. Повнолітній Філіп уже 8 років правив 

державою.  

  Рік смерті Анни, як і місце її поховання, невідомі. Принісши 

королівську корону на вівтар любові, Анна пішла з життя як графиня 

де Валуа. Отож, поховали її відповідно до нового, некоролівського 

сану. Але і для нас, і для французів Анна Ярославна назавжди 

залишиться  княжною  Київською, королевою Французькою.  

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. 

 

   

Частина II 

1. Дайте відповіді на 

питання. 

1. Текст належить до публіцистичного стилю. 

 

2. Актуальність представленої інформації, на мій погляд, у тому, що 

при виборі майбутньої професії слід звертати увагу не тільки на її 

престиж, а варто розуміти, що за зовнішніми атрибутами стоїть 

копітка щоденна праця, безсонні ночі, наполегливість та багато 

інших труднощів.  

 

3.  

А) Справді, кожна професія є великою таємницею, яку може пізнати 

тільки той, хто захоплений нею, хто не шкодує зусиль і часу, щоб 

розкрити всі її тонкощі й секрети. 

 

Усього 15 б.: 

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

за правильну відповідь на кожне питання  – 

2 х 5 = 10 + по 1 б. за відсутність помилок у 

кожному реченні:10+5=15.  
             



Б) Справжній професіонал добре знає свою справу, робить її вміло, 

чесно, самовіддано, от тоді і з’являється майстерне володіння 

професією, яка перетворюється на поезію, і радість переповнює 

душу; якщо  ж людина розчаровується в професії,  то вона нудиться, 

мучиться на роботі і не може дочекатися закінчення робочого дня 

або змушена шукати себе в іншій професії.  

 

В) Викривлене сприйняття професії, бутафорне уявлення про неї, як 

про щось екзотичне, химерне, дивовижне, залишає за лаштунками 

розуміння справжнє «обличчя» професії, буденне життя в професії, 

яке для багатьох так і залишається таємницею. 

(Можливі інші варіанти). 

2. Продовжіть думки з 

тексту власними 

висловлюваннями. 

 

1. Фахівці, як і професії, бувають різні. На мою думку, є 

самовіддані, захоплені віртуози своєї справи, вони 

переповнені щастям від натхненної праці, а є безініціативні 

люди, яким не хочеться  йти на  роботу, вони навіть не завжди 

уявляють, яких особистісних якостей, здібностей вимагає та 

чи інша професія, які можливості вона дає людині для її 

майбутнього.  

2. А в чому поезія і проза професії, яка мене цікавить? Я  давно 

мрію про фах юриста, хоча й розумію прозаїчні труднощі цієї 

професії, але сподіваюся, що буду з натхненням працювати й 

зможу відчути її поезію, намагатимусь бути об’єктивним і 

справедливим, щоб  безпідставно  не засуджувати чесних 

людей і не виправдовувати злодіїв і корупціонерів.  

3.  Як важливо знайти «свій потяг» Мені здається, що потрібно 

насамперед «почути» себе, зрозуміти, що мене цікавить, які 

здібності я маю, пильно придивлятися до людей, до професій 

і наполегливо працювати над собою, щоб знайти «свій потяг». 

(Можливі інші варіанти). 

 

 

 

Усього 9 б.: 

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

за кожну правильну відповідь (2 х 3 = 6) + 

по 1б. за відсутність помилок у кожному 

реченні (1 х 3 = 3). 

 



3. Напишіть 

оголошення, в якому 

має бути така 

інформація: 

  
 Оголошення 

 

     У п’ятницю, 28 лютого 2020 року, о 15-й годині, в шкільному 

музеї ліцею відбудеться засідання гуртка «Знавець свого коріння». 

     

Порядок денний: 

Про  відомі династії нашого села (міста) та підготовку слайдів про 

членів цих династій. 

 Запрошуються  учні  9–12 класів.  

      

                                                                                    Актив гуртка. 

Усього 15 б.: 

1) 3 б. – за повне дотримання структури 

оголошення; 

 2 б. – незначні порушення структури; 

1 б. – частково порушена структура. 

2) 7 б. – уміння вживати всі необхідні 

відомості: 

1 б. – вказівка на дату; 

1 б. – вказівка на день тижня; 

1 б. – вказівка на час проведення; 

1 б. – вказівка на те, що саме відбудеться 

(яка подія); 

1 б. – вказівка на те, де відбудеться (місце 

проведення); 

1 б.  – кого запрошують; 

1 б.– організатори заходу; 

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. і більше. 

 

                                                                                                                                                                                                              Усього – 100 б. 


