
Схема оцінювання тесту з української мови та літератури 12 клас, гуманітарний профіль  

Тестові завдання Можливі варіанти відповідей Схема оцінювання 

1. Спираючись на текст, дайте відповідь 

на кожне з питань одним реченням. 

А. Могутності і краси мові надає духовна сила народу, адже саме 

він створює зразки неперевершеної поезії. 

Б. Француз  П’єр Шевальє, який тривалий час перебував у Польщі і 

в Україні під час Хмельниччини і командував загоном українських 

козаків, звернув увагу на ніжність української мови і наявність 

витончених зворотів.  

В. Авторитет українського слова серед народів світу виявився і 

ствердився завдяки милозвучності і красі української мови, 

ніжності, чарівності і граціозності української пісні та 

неперевершеним зразкам творчої майстерності представників 

красного письменства. 

(Можливі інші варіанти). 

Усього  6 б. –  по 2 б. за кожну 

правильну відповідь: 1б. за 

правильну відповідь + 1б. за 

грамотність. 

 

2.Складіть і запишіть простий план 

тексту з 4-х пунктів. 

1. Духовна могутність народу. 

2. Чарівна українська пісня. 

3. П’єр Шевальє про українську мову. 

4. Рідна мова – музика душі. 

(Можливі інші варіанти). 

Усього  8 б. – по 2 б. за кожну 

правильну відповідь: 1б. за 

правильну відповідь + 1б. за 

грамотність. 

 

3. Запишіть подані словосполучення, 

замінивши виділені слова синонімами з 

тексту. 

а) міць  народу – могутність народу;  

б) творить приклади – творить зразки; 

в) по невмирущих творах – по безсмертних творах; 

г) обставини підштовхували – обставини спонукали;  

ґ) довгий час – тривалий час. 

Усього  5 б. –  по 1б. за кожну 

правильну відповідь. 

4. Визначте правильний варіант 

написання кожного слова, з другого 

абзацу  тексту.  Обведіть букву, що 

позначає правильний варіант відповіді. 

1. б) тт; 

2. б) нн;               

3. а) ьо; 

4. а) рц;                       

5. б) и;                      

6. б) нн;   

7. б) е;   

8  а) разом; 

9. а) н;                

10. а) т.               

Усього 10 б.: по 1 б. за кожну 

правильну відповідь. 

5. Подані іменники запишіть у формі Мова – мово. Усього 5 б. – по 1б. за кожну 



кличного відмінка.  Пісня  – пісне. 

Директор – директоре. 

Друг – друже. 

Сергій – Сергію. 

правильно записану форму 

звертання. 

6. Відновіть текст вірша, вставивши на 

місці крапок пропущені літери. 

 

Спитай себе, дитино, хто ти є, 

І в серці обізветься рідна мова; 

І в голосі яснім ім’я твоє 

Просяє, наче зірка світанкова. 

З родинного гнізда, немов пташа, 

Ти полетиш, де світу далечизна, 

Та в рідній мові буде вся душа 

І вся твоя дорога, вся Вітчизна. 

У просторах, яким немає меж, 

Не згубишся, як на вітрах полова. 

Моря перелетиш і не впадеш, 

Допоки буде в серці рідна мова.     

                                      (Дмитро Павличко) 

Усього 9 б.: по 1 б. за кожну 

правильну відповідь.   

 

7. Укажіть рядок, де всі сполучення слів 

– словосполучення. 

б) морське повітря, зробити пропозицію, влучно висловитися, 

учнівський зошит; 

1 б. – за умови правильної 

відповіді. 

8. Відредагуйте  речення, запишіть їх. 

 

1. Виконуючи домашнє завдання, ми користувалися додатковою 

літературою. Чи: Коли ми виконували домашнє завдання, то 

користувалися додатковою літературою. 

2. Позакласний захід відбудеться о 17 годині. 

(Можливі інші варіанти). 

Усього  4 б. – по 2 б. за кожне 

речення: по 1б. – за кожне 

правильно складене речення + по 

1б. – за грамотність кожного 

речення.  

9. Доповніть подані частини так, щоб 

утворились складні речення 

відповідного типу. 

А. Рідне слово – серце народу, а плекати і оберігати його – святий 

обов’язок кожного. 

Б. Кожен повинен знати мову свого народу, щоб відчувати себе 

його часткою.                          (Можливі інші варіанти). 

Усього  4 б. – по 2 б. за кожне 

речення: 1б. – за правильно 

складене речення + 1 б. – за 

грамотність. 

10. Вставте пропущені розділові знаки. У багатьох українських народних піснях дуб постає як символ 

незламної сили, могутності та непереможного довголіття. Дуби й 

дійсно живуть надзвичайно довго. Серед них є справжні патріархи, 

дуби-довгожителі, яким буває понад тисячу років! 

Ще в сиву давнину люди поклонялися дубові, вірячи в його 

чудодійну силу…                                                

Знайдено незаперечні докази того, що люди ще понад п’ять 

тисяч років тому розтирали жолуді на борошно і випікали з нього 

хліб. 

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.;                                                              



Обожнювання дуба, очевидно, зумовлено його довговічністю, 

надзвичайною міцністю деревини. Так, славнозвісний Хортицький 

дуб прожив майже дві тисячі років, а на Рівненщині нині росте 

тисячотрьохсотлітній красень. Вірю: вічно стоятимуть дуби – 

символи  України! 

       (За С. Івченком) 

2 б. – 8 пом.;                                                                              

1 б. – 9 пом.;                                                                  

0 б. – 10 пом.. 

 Ч. ІІ  

1. Обведіть кружечком літеру, що 

позначає правильну відповідь. 

  

1. Б. Олександр Олесь. 

2. В. Патріотична. 

            3. Б. Роль слова в житті митця і народу. 

Усього  3 б. – по 1 б. за кожну 

правильну відповідь. 

2. Спираючись на власні міркування та 

використовуючи словосполучення з 

тексту, дайте відповідь на питання 

одним складним реченням. 

Для ліричного героя рідне слово  –  це саме життя в усіх його 

проявах: волелюбний дух народу, його безсмертя – «Співочий грім 

батьків»; неповторна краса української мови і природи – «Шум 

дерев! Музика зір блакитнооких, Шовковий спів степів широких» і 

водночас біль, тому що слово скуте і «Дітьми безпам’ятно» забуте.   

  

(Можливі інші варіанти). 

Усього  3 б. –  2 б. за повну 

правильну відповідь, (1б. – за 

неповну відповідь)  + 1б. – за 

грамотність. 

3. Визначте тему та ідею прочитаного 

твору. 

 

Тема вірша О. Олеся «О слово рідне! Орле скутий!» – роль рідної 

мови в історичному поступі народу, заклик до її збереження. 

Ідея поезії, втілена в символічні образи  меча, сонця та судних 

дощів, полягає в тому, що рідне слово, за переконанням поета, є 

духовною зброєю народу. 

(Можливі інші варіанти). 

 Усього  6 б. – по 2 б. за кожне 

змістовне, правильно побудоване 

речення, яке розкриває тему та 

ідею (по 1 б. за неточну 

відповідь),  +   2 б. – за 

грамотність: 2 б. – жодної 

помилки, 1 б. – 1-2 помилки, 0 б. 

– 3 і більше помилок. 

4. Продовжіть  речення, висловивши 

своє розуміння твору.                                                                                                      

 

1. У цьому творі автор порушив проблему рідної мови в житті 

народу, передав своє ставлення, любов до рідного слова, розкрив 

його красу і силу. 

2. Думаю, що Олександр Олесь, як і його попередники Тарас 

Шевченко і Леся Українка, глибоко страждає від того, що слово в  

Україні, ніби скутий орел, тобто, воно, як і сам народ, поневолене,   

спаплюжене чужинцями, а подекуди забуте і самими українцями.  

3. Автор передає красу, багатство і мелодійність рідної мови за 

допомогою яскравих епітетів, метафор і порівнянь: шум дерев, 

музика зір блакитнооких, шовковий спів, левій рев Дніпра.  

4. Слово в розумінні поета – це меч, сонце і судні дощі, тобто 

могутня зброя, світло і радість буття для всього народу та неминуча 

Усього 15 б. – 3 б. за кожне 

речення: по 2 б. за кожну 

правильну, змістовну відповідь 

+1 б. за грамотність кожного 

висловлювання.  



кара для його поневолювачів і зрадників. 

5. Найбільше враження на мене справило те, як авторові вдалося 

поєднати в поезії високі патріотичні почуття та надзвичайний 

ліризм, схвильованість, щирість і страждання ліричного героя.  

(Можливі інші варіанти). 

5. Максим Рильський писав: 

«Мова – втiлення думки. Що багатша 

думка, то багатша мова…». 

 Висловте ваші міркування щодо 

цього твердження  трьома складними 

реченнями. 

  

1. Я погоджуюся з думкою Максима Рильського: безумовно, 

між мовою і думкою є прямий зв’язок.  

2. Чим освіченіша і начитаніша людина, тим ширші горизонти 

її інтелектуальних і духовних пошуків, тим глибші і багатші 

її думки.  

3. А для того, щоб якнайточніше їх висловити, треба 

працювати над власним мовленням, збагачувати його, 

пізнавати таємниці мови, її невичерпні скарби і влучно ними 

користуватися. 

(Можливі інші варіанти). 

Усього  11 б. –  по 2 б. за кожну 

правильну відповідь + по 1 б. за 

наявність складного речення +    

2 б. за грамотність (2 б. – 0 пом. 

1 б. –  1, 2 пом., 0 б. –  3 і більше 

пом.) 

                                                                                                                                                                                                                          Усього – 100 балів 


