
Схема оцінювання тесту № 2 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 одним реченням 

на кожне питання: 

А. Копиленко оспівував у своїх книжках багатство душі людської, 

таємницю природи, яку він спостерігав і дуже любив, героїзм 

трудового народу в боротьбі за здобуття людських прав. 

Б. Натхненний співець сучасності  жив трудовим сьогоденням свого 

народу, багато подорожував, таким чином збагачувався новими 

враженнями, невичерпним матеріалом для роздумів. 

В. Талант Копиленка проявлявся в усіх його захопленнях: він любив 

книжки, добре орієнтувався в історії, ботаніці, образотворчому 

мистецтві, а ще він був одним із перших у Києві автомобілістів-

аматорів. 

(Можливі інші варіанти). 

6 б. – по 2 б. за кожну 

правильну відповідь:  

1 б. за правильну відповідь + 

1 б. за грамотність. 

2. Доберіть до виділених слів 

синоніми з тексту і запишіть їх через 

риску. 

а) багато подорожував;   

б) двигтіла стінами; 

в) голосно реготав; 

г) напрочуд товариський; 

ґ) метушливий виїзд. 

 

5 б. – по 1б. за кожний 

правильно дібраний 

синонім. 

3. Складіть і запишіть простий план 

тексту з 4-х пунктів. 

1. Людина життєрадісної вдачі. 

2. Жаданий гість у школі. 

3. Життєлюб і людинолюб. 

4. Служіння літературі. 

(Можливі інші варіанти). 

8 б. –  по 2 б. за кожну 

правильну відповідь. 

4. Визначте правильний варіант 

написання кожного виділеного в 

тексті слова. Обведіть літеру, що 

позначає правильну відповідь. 

 

1. a) сь; 

2. б) з апострофом; 

3. а) в; 

4. б) нн;  

5. б) е; 

6. а)  разом ; 

7. б) лл; 

10 б. –  по 1б. за кожну 

правильну відповідь. 



8. б)   и; 

9. а)  без ь знака; 

10. б) окремо.  

5. Установіть за допомогою стрілок 

відповідність між синонімічними 

фразеологізмами. 

А. За ніс водити.  →      Замилювати очі.                                 

Б. Носити в зубах. →   Брати під обстріл.                            

В. За тридев’ять земель.  →  Немалий світ.  

3 б. – по 1б. за кожну 

правильну відповідь. 

6. Відновіть текст вірша, вставивши, 

де потрібно, на місці крапок 

пропущені літери. 

 

Прощай, Волинь! прощай, рідний куточок! 

Мене від тебе доленька жене, 

Немов од дерева одірваний листочок. 

І мчить залізний велетень мене. 

 

Передо мною килими чудові 

Натура стеле – темнії луги, 

Славути красної бори соснові 

І Случі рідної веселі береги. 

 

Снується краєвидів плетениця, 

Розтопленим сріблом блищать річки, – 

То ж матінка-натура чарівниця 

Розмотує свої стобарвнії нитки. 

                                                        (Леся Українка) 

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. 

  

7. Запишіть речення, усунувши зайві 

слова. 

 

А. У ділових людей на рахунку кожна хвилина. 

Б. З новим директором ліцею ми познайомилися наприкінці серпня. 

 

2 б. – по 1 б за кожне 

правильно відредаговане 

речення. 

8. У якому рядку прийменники 

пишуться через дефіс? Обведіть 

кружечком відповідну літеру. 

В. З/під, з/попід, із/за. 3 б. – за умови правильної 

відповіді. 

9. Доповніть подані частини так, 

щоб утворились складні речення 

відповідного типу. 

А. Складнопідрядне з підрядною мети. 

Дуже любив письменник  виїжджати за місто, щоб насититись 

свіжими враженнями і розпочати роботу над черговим оповіданням 

про природу. 

Б. Складносурядне речення. 

Любов до природи  єднала митця з дітьми, і діти  завжди відповідали 

йому взаємною любов’ю. 

(Можливі інші варіанти). 

4 б. – по 2 б. за кожну 

правильну відповідь: по 1 б. 

за відповідність речення 

заданому типу + по 1 б. за 

грамотність. 



10. Вставте пропущені розділові 

знаки 

   Коли людині скоро сповнюється двадцять два, а слава поета ще 

тільки в мареві мариться, є над чим замислитись. Двадцять і два, а ще 

нічого не зроблено для безсмертя! Щось подібне, здається, вигукнув 

колись Юлій Цезар у дні своєї молодості. І хоч було то в суворому 

Римі, та виникають, певне, в людей і через тисячоліття такі настрої, які 

вже колись були і когось непокоїли. Справді, що встиг зробити? Де ж, 

нарешті, поема твого життя? Чи потрібне твоє творіння людям у 

майбутньому? 

   …Кажуть, що поезії передує подвиг. Певна річ, інших життя 

кидало на великі випроби, а що тебе жде серед цієї буденності, серед 

плину сірих днів. І яка природа подвигу? Чи здатен його вчинити 

тільки той, хто заздалегідь готує себе до цього? Чи, може, ближчий до 

істини той, для кого подвиг – це акт миттєвий, блискавичний, майже 

рефлекторний? Він, певне, як спалах, його вічність вкладається в мить, 

він там, де йдуть на смертельний риск, без вагань  кидаються на 

двобій зі злом… 

                                                                                       (За О. Гончарем) 

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. На мій погляд, користь героїчних пісень у тому, що вони підносили 

дух воїнів. 

3. А. Свідченням позитивного впливу героїчних пісень на воїнів є 

історичний приклад з давньогрецьким співцем Тіртеєм, який своїми 

співами й грою на арфі так підняв бойовий дух спартанців, що ті 

зуміли перемогти вороже військо в десятки разів більше від їхнього.  

Б. Козаки не тільки любили і насолоджувалися піснями, а й уміло 

використовували їх як засіб тренування воїнів: співи під час 

виконання вправ суттєво їх ускладнювали, що позитивно впливало на 

дихання і витривалість усього організму. 

В. Поєднуючи під час тренування пісню з бойовим танцем, козаки 

досягали такого особливого стану свідомості, коли їхні сили, за 

свідченням історичних хронік, подесятерялись. 

 

Усього – 15 б.: 

3б. за кожну правильну 

відповідь: по 2 б. за кожну 

правильну відповідь + 1б. за 

відсутність помилок у 

кожному реченні. 

2. Продовжіть речения власними 

міркуваниями. 

1. Українська героїчна пісня оздоровлює душу людини, підносить 

бойовий дух воїнів, допомагає зберегти віру в свої сили, в людину, у 

Усього – 9 б.: 

3 б. за кожну правильну 



щиру дружбу, в силу краси і кохання. 

  

2. Український народ створив безліч героїчних пісень, в яких відбиті 

важливі історичні події, оспівані героїчні подвиги, велич і краса 

захисників української землі, їх мужність і відчайдушність. 

  

3. У житті кожного з нас  пісня відіграє велику роль: вона пов’язує 

нас з історичним минулим народу, творить нашу духовну культуру, 

підтримує і додає наснаги. 

(Можливі інші варіанти). 

відповідь –  

по 2 б. за кожну змістовну 

розгорнуту відповідь ( по 1 

б. за недостатньо змістовну і 

розгорнуту відповідь) + по 

1б. за відсутність помилок у 

кожному реченні. 

 

3. Напишіть оголошення, в якому 

має бути така інформація: 

  

Оголошення 

У четвер, 27 лютого 2020 року, о 13-й годині, в Музеї української 

культури ліцею відбудеться засідання вокального гуртка «Народна 

пісня». 

 

Порядок денний: 

 

Про підготовку до участі в районному фестивалі етнічних культур 

«Рідна пісня в моєму серці». 

 

Запрошуються учні 5–12 класів. 

 

                                                               Актив гуртка «Народна пісня». 

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. 


