
Схема оцінювання тесту № 2 з української мови та літератури – 12 клас, гуманітарний профіль, 2020 р.  

 

Тестові завдання Можливі варіанти відповідей Схема оцінювання 

1. Спираючись на текст, дайте 

письмові відповіді на кожне питання 

одним реченням. 

 

А. Тарас Шевченко мріяв відтворити краєвиди рідної землі, 

пам’ятки української історії, обряди, звичаї, повір’я, а ще – 

розповісти про чумацтво, кобзарство й особливо про козацький 

побут.  

  

Б.  Мистецькі альбоми, присвячені Україні, виконувалися 

здебільшого не українцями, оскільки російський царат провадив 

політику русифікації, забороняв друкування в Україні книг 

українською мовою, що призводило до знищення історії, культури, 

мови, народних традицій. 

 

В. Український історик Дмитро Іванович Яворницький  відіграв 

значну роль в творчості Іллі Рєпіна: він передав художнику деякі 

експонати з власної колекції, у тому числі і знайдений ним лист 

запорожців до турецького султана, зробив  істотні зміни в ескізі 

картини і навіть сам позував для образу козацького писаря. 

 (Можливі інші варіанти). 

Усього  6 б. –  по 2 б. за кожну 

правильну відповідь: по 1б. за 

правильну відповідь + по 1б. за 

грамотність кожного речення. 

 

2.Складіть і запишіть простий план 

тексту з 4-х пунктів. 

1. Альбом Т. Шевченка «Живописна Україна».  

2. Доля першого видання «Живописної України».  

3. Творчість указами не зупиниш – Україна була, є, існує. 

4. Роль Дмитра Яворницького в дослідженні і збереженні 

української старовини. 

(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) розказувати про старовину – розповідати про старовину; 

б) боротьба з загарбниками – боротьба з поневолювачами; 

в) наукові студії –   наукові дослідження; 

 г) приватна колекція – власна колекція; 

ґ) здійснити замисел – здійснити задум.   

 

Усього  5 б. –  по 1б. за кожну 

правильну відповідь. 

4. Визначте правильний варіант 

написання кожного виділеного слова в 

1. а) разом;  

2. б) з; 

Усього 10 б.: по 1 б. за кожну 

правильну відповідь. 



тексті.  Обведіть літеру, що 

позначає правильний варіант 

відповіді. 

 

3. б) нн;                   

4. а) зьк;                         

5. б) ц;                                    

6. б) а; 

7. б) дж;                            

8. а) тт;                          

9. б) л; 

10. б) и.            

5. Визначте, які  фразеологічні  

звороти є синонімічними. Поєднайте 

їх стрілочками. 

 

 Дійти до  пуття    →                    Дійти до ладу.                                                                                  

 Збивати пиху      →                     Укручувати хвоста. 

 Хапати дрижаків →                    Вибивати зубами чечітку.                                              

                                                                 

Усього 3 б. – по 1б. за кожну 

правильну відповідь. 

6. Відновіть текст вірша, вставивши 

на місці крапок пропущені літери. 

 

     Кобзарем його ми звемо, 

Так від роду і до роду:  

Кожний вірш свій і поему  

Він присвячував народу. 

     Він любив усе прекрасне  

Все ненавидів потворне, — 

І його ім’я — незгасне,  

Світлий образ — неповторний. 

     Чисту матір і дитину  

Він прославив  серцем чистим,  

Всю осяяв Україну  

Поглядом він променистим. 

     Ось чому в сім’ї великій, 

У цвіту садів прекрасних  

Буде жити він вовіки, 

Як безсмертний наш сучасник. 

                (Максим Рильський) 

 

 

Усього 10 б.: по 1 б. за кожну 

правильну відповідь.   

 

7. Укажіть рядок, де всі сполучення а) лінії малюнка, робиться відбиток, металева дошка, жити 1 б. – за умови правильної 



слів – словосполучення: 

 

вовіки. відповіді. 

8. Відредагуйте речення, запишіть їх. 

 

1. Безсмертні творіння (твори) Т. Шевченка дивують кожне нове 

покоління, як і теорія створення Землі.  

2. Регіт козаків не вщухав, коли вони складали листа до турецького 

султана. 

Чи: Складаючи листа до турецького султана, козаки реготали, і 

їхній регіт не вщухав. 

(Можливі інші варіанти). 

Усього  4 б. – по 2 б. за кожне 

правильно відредаговане 

речення: 1б. – за правильну 

структуру речення + 1 б. – за 

грамотність.  

9. Доповніть подані частини так, 

щоб утворилися складні речення 

відповідного типу. 

 

А. Тривалий час Тарас Шевченко жив за межами України, але він 

завжди  марив нею, згадував  рідну землю. 

Б. Однією з перлин української національної графіки є 

«Живописна Україна», альбом, у якому відтворено краєвиди рідної 

землі та значні  історичні події.  
(Можливі інші варіанти). 

Усього  4 б. – по 2 б. за кожне 

речення: 1б. – за відповідність 

типу + 1 б. –  за грамотність. 

10. Вставте пропущені розділові 

знаки. 

  Природа щедро наділила кріпацького сина не 

лише поетичним генієм, а й талантом художника, які 

ніколи не зраджували йому, навіть у години страждань і 

тяжкої неволі. Для Шевченка малювання стало потребою, 

вираженням його творчого духу. У Шевченкові 

поєднувалися і боролись водночас поет і художник. З 

поетичних творів Шевченка до нас дійшло понад 240, а 

мистецьких – олійних картин, акварелей, сепій, офортів, 

малюнків – майже 1200. Сама ця кількість свідчить про 

його глибоку закоханість у малярство. Не випадково його 

твори виставлялися на академічних виставках, а за видатні 

успіхи у гравюрі Шевченкові було присвоєно звання 

академіка.  

Для Шевченка тема жіночої долі була згустком 

крові, що запеклась у його серці. Дослідники живописної 

спадщини Шевченка зазначають, що картина «Катерина», 

написана у 1842 році, була  не лише в українському, а й в 

загальноросійському мистецтві твором  з таким гострим і 

злободенним соціальним сюжетом. Уперше героїнею 

живописного полотна стала людина з народу – дівчина-

кріпачка, жертва панської розпусти.  

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.. 

 Ч. ІІ  



1. Обведіть кружечком літеру, що 

позначає правильну відповідь. 

 

1. В. Василь Стефаник. 

2. А. Психологічна новела. 

            3. А. Земля й людина –  це екологія буття. 
                В. Сутність людського щастя.                
 

Усього  4 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. 

 

Земля для Івана була всім, адже він змусив кам’янистий горб 

давати добрі врожаї, заплативши за це своїм здоров’ям і життям: 

щороку «обкладав дерном горб, щоб дощі не змивали ґрунт», «оба з 

конем довозили гною під горб», Іван колінкував «з гноєм наверх», 

«аж шкіра з колін» обскакувала, піт заливав обличчя так, що 

робилося «солоно в роті, аж гірко».  

(Можливі інші варіанти). 

Усього  3 б. –  2 б. за повну 

правильну відповідь, (1б. – за 

неповну відповідь)  + 1 б. – за 

грамотність. 

3. Що символізує горб у творі? Дайте 

відповідь двома розгорнутими 

реченнями. Підтвердіть ваші 

міркування цитатами з тексту.  

 

1. Горб – символ виснажливої  праці, безвиході, тяжкої долі 

селянина; він був «щонайвищим  і щонайгіршим над усе сільське 

поле», «Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на нім не було», 

«Лиш один Іван узявся свою пайку копати і сіяти», і саме 

нелюдські зусилля Івана Дідуха перетворили горб на родючу 

землю.  

2. Водночас горб є символом трагедії вимушеного прощання 

головного героя з рідною землею, про що свідчить установлений 

Іваном Дідухом камінний хрест із вибитими іменами: «Видиш, 

стара, наш хрестик? Там є відбито і твоє ім’я. Не бійся, є і моє, і 

твоє...». 

 (Можливі інші варіанти). 

 Усього  6 б. – по 2 б. за 

змістовну, вичерпну відповідь 

(по 1 б. за неповну відповідь),   +   

по 1 б. – за грамотність. 

4. Продовжіть  речення, висловивши 

своє розуміння твору «Камінний 

хрест».                                                                                                       

 

1. У цьому творі автор досліджує душевні переживання головного 

героя, який змушений емігрувати до Канади у пошуках кращої долі, 

покинути политий його гірким потом клаптик землі, рідне село, 

близьких людей.  

2. Думаю, що  трагедія Івана Дідуха дуже співзвучна з нашим 

часом, коли тисячі людей і в Молдові, й в Україні змушені 

полишати рідні домівки, свою землю, країну задля кращого 

майбутнього. 

 3. Героя твору В. Стефаник наділив символічним прізвищем: дідух 

– це сніп жита, який на Різдво вносили до хати і клали на покуть, 

він символізував дух предків, основу життя.  

 4. Іван Переламаний – так у селі почали звати Івана з того часу, як 

він зігнувся в дугу, згорбився від непосильної праці; порівнюючи 

Усього 15 б. – 3 б. за кожне 

речення: по 2 б. за кожну 

правильну відповідь +1б. за 

грамотність кожного 

висловлювання.  



його  з конем, автор перетворює його образ на символ: 

переламаний ззовні, але незламний духовно. 

5. Мені сподобалося, як автор, побудувавши твір на реальних 

подіях,  підводить читачів до думки, що еміграція – це горе тисяч 

людей з опухлими від плачу очима, спеченими губами та 

захриплими від стогону голосами, яким було боляче й важко 

відірватися від рідної землі.  

(Можливі інші варіанти). 

5. Головна ідея твору – єдність 

селянина з рідною землею. 

Висловіть ваші міркування щодо 

цього твердження трьома складними 

реченнями. 

 

1. Іван Дідух  став господарем на залишеному у спадщину 

кам’яному горбі, але на вмовляння дітей і дружини він вимушений 

з болем покинути рідну землю, розлучення з якою для нього 

подібно смерті. 

2. Хмарою плачу постає прощання Івана з усім селом перед 

від’їздом, перетворюється на сповідь, на невгамовний біль за 

клаптиком землі, за всім рідним: «Ціла хата заридала, як би хмара 

плачу, що нависла над селом, пірвалася». 

 

 3. Автор порушує вічну проблему екології буття – гармонії людини 

з природою і самою собою: попри непосильну працю, Іван Дідух 

був щасливим, бо почувався часткою і господарем рідної землі, 

доглядав її, оживляв своїм потом і кров’ю. 

(Можливі інші варіанти). 

Усього  11 б. –  по 2 б. за кожну 

правильну, змістовну відповідь + 

по 1 б. за відповідність заданій 

структурі  речення + 2 б. за 

грамотність (2 б. – 0 пом., 1 б. –  

1-2 пом., 0 б. –  3 і більше пом.) 

Усього – 100 балів 


