
Схема оцінювання тесту з української мови та літератури 

 12 клас, гуманітарний профіль 

  

Тестові завдання Правильні / можливі варіанти відповідей Схема оцінювання 

1.  Обведіть кружечком літеру, що 

позначає правильну відповідь. 

1. В. І. Нечуй-Левицький. 

2. В. Соціально-побутова повість.  

3. А. Проблема батьків і дітей. 

    Б. Проблема народної моралі. 

Усього  4 б. – по 1 б. за кожну 

правильну відповідь. 

2. Запишіть словосполучення, 

замінивши виділені слова 

контекстуальними синонімами з 

тексту. 

а) стояв поблизу –  стояв недалечка;  

б) сонце відблискувало – сонце грало; 

в) вродлива  дівчина – гарна дівчина; 

г) зірвалася з місця  – знялася з місця; 

ґ)  дівчина попрямувала  – дівчина пішла. 

 

Усього  5 б. –  по 1б. за кожну 

правильну відповідь. 

3. Визначте правильний варіант 

написання кожного виділеного в 

тесті слова.  Обведіть букву, що 

позначає правильний варіант 

відповіді. 

1. а) апостроф; 

2. б)  разом;               

3. б) через дефіс;       

4. б) разом;                             

5. б) з;                              

6. а) разом    

7. б) и;                                

8. б) и;     

9. б) и;                   

10. а) ськ.               

Усього 10 б. – по 1 б. за кожну 

правильну відповідь. 

 

4. Запишіть іменники у формі 

кличного відмінка. 

 

Калино. 

Раю. 

Парубче. 

Мелашко. 

Лавріне. 

Усього 5 б. – по 1б. за кожну 

правильно записану форму 

кличного відмінка. 

 

 

5. Укажіть рядок, де всі 

сполучення слів – 

словосполучення. 

б) зимовий день, гарно малювати, учнівський зошит, весняний день;  

 

1 б. – за умови правильної 

відповіді. 

6. Складіть і запишіть два 

речення, в яких слово  грати 

Грає молодий скрипаль віртуозно, тонко відчуваючи настрій мелодії, і 

ми, зачаровані його натхненним виконанням, поринаємо в дивовижний 

Усього  4 б. – по 2 б. за кожне 

речення: 1 б. – за правильно 



вживалося б у прямому  і 

переносному значенні. 

світ музики. 

Вітер грає, пустує у вербовому гіллі, ніби розчісує заплутані коси, що 

опустилися до самої води. 

Можливі інші варіанти. 

складене, змістовне речення +  

1 б. –  за грамотність. 

7. Відновіть текст вірша, 

вставивши, де потрібно, на місці 

крапок пропущені літери, 

апостроф. 

 

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ 

лиш приходить подібне кохання. 

В день такий розцвітає весна на землі 

І земля убирається зрання. 

Дише тихо і легко в синяву вона, 

простягає до зір свої руки. 

В день такий на землі розцвітає весна 

і тремтить од солодкої муки. 

В’яне серце моє од щасливих очей, 

що горять в тумані наді мною. 

Розливається кров і по жилах тече, 

ніби пахне вона лободою. 

Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!.. 

Де ви бачили більше кохання?.. 

Я для неї зірву Оріон золотий, 

я – поет робітничої рані. 

                       (Володимир Сосюра) 
 

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. 

 

8. Відредагуйте  речення, 

запишіть їх. 

 

1. Зустріч з письменником, автором «Легенди про білого лелеку», 

відбудеться в актовій залі ліцею о сімнадцятій годині. Чи: Зустріч з 

автором «Легенди про білого лелеку»  відбудеться в актовій залі ліцею о 

сімнадцятій годині.  

2. Коли я прочитав повість, мене вразило доброзичливе і співчутливе 

ставлення автора до всіх героїв твору. Чи: Прочитавши повість, я був 

вражений доброзичливістю і співчутливим  ставленням автора до всіх 

героїв твору. 

Можливі інші варіанти. 

Усього  4 б. – по 2 б. за кожне 

речення: по 1 б. – за кожну 

виправлену помилку. 

9. Доповніть прості речення так, 

щоб утворились складні речення 

відповідного типу. 

А. Кохання – найкраще і найсвітліше почуття, і кожна людина мріє 

окрилитися любов’ю, надихнутися нею, піднестися до її неймовірних 

вершин.  

Б.  Він закохано дивився на дівчину і мріяв, що ця красуня, схожа на 

чарівну квітку, відчує биття його серця і відгукнеться на його почуття. 

 Можливі інші варіанти. 

Усього  4 б. – по 2 б. за кожне 

речення: 1б. – за правильно 

складене, змістовне речення, що 

відповідає заданій синтаксичній 

структурі, + 1 б. –  за 

грамотність. 



10. Вставте пропущені розділові 

знаки. 

Другого дня світом вони збирались їхать на поле по снопи, 

незважаючи на те, що була неділя. Селяни поважають неділю й празники 

і не роблять ніякої роботи, але не мають за гріх одного діла: возити в 

неділю та в празник снопи. 

В неділю вранці перед службою Мотря Довбишівна прибиралась до 

церкви. Вона принесла з хижки зав’язані в хустці квіти та стрічки і 

розсипала їх по столі, застеленому білою скатертю; принесла й поставила 

на лаві червоні сап’янці. Довбишівна сіла на круглому дзиґликові коло 

стола, а подруга-сусіда наділа Мотрі на голову кибалку, вирізану з 

товстого паперу, схожу на вінок; на кибалку, над самим лобом, поклала 

вузеньку стрічку з золотої парчі, а потім клала стрічки одну вище од 

другої так, що над лобом було видко пружок од кожної стрічки. 

                                                                             (За І. Нечуєм-Левицьким) 

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. 

11. Визначте тему та ідею твору 

«Кайдашева сім’я». Відповідь 

запишіть двома реченнями. 

 

 

Темою повісті «Кайдашева сім’я» є зображення реальних подій життя, 

побуту  конкретної родини  в перші десятиріччя  після реформи 1861 

року. 

Ідея твору – засудження егоїзму, нехтування народною мораллю, що 

стало причинами суперечок у родині Кайдашів.                                    

Можливі інші варіанти. 

Усього  4 б. – по 2 б. за кожну 

правильну відповідь: 1б. – за 

правильне визначення теми 

твору + 1 б. за правильне 

визначення ідеї + по 1б. за 

грамотність кожного речення. 

12. Дайте відповіді на питання 

складними реченнями. Кожне 

судження підкріпіть щонайменше 

однією цитатою з тексту. 

 

1. Коли Лаврін вперше побачив Мелашку, вона вразила його своєю 

красою, статтю, гнучким станом і він подумав, що дівчина «гарна…, 

як  рай, мов червона рожа, повита барвінком»; парубкові здалося, що 

вона «освітила всю його душу» і все навколо. 

2. Лаврін також сподобався Мелашці, дівчина задивилась на нього і 

подумала: «Який гарний парубок, хоч і білявий, які в його веселі 

очі!». 

3. Автор милується молодістю і красою героїв, про що свідчать описи їх 

зовнішності і внутрішнього стану, які І. С. Нечуй-Левицький 

змальовує за допомогою епітетів: дівчина «довгообраза, повновида», 

«з тонким носиком», «веселі тонкі чорні брови», «чистий, рівний 

лоб», «довгі чорні вії», «гарна дівчина», «гарний парубок»; порівнянь:  

«рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина», «тонкі 

чорні брови, густі-прегусті, як шовк»; метафор – «сонце грало на… 

намисті,… на щоках», «йому здалося, що на житі блиснули дві зірки»; 

метафор у поєднанні з порівняннями: «голос рознісся», неначе в житі 

затуркотала горлиця», «побігла на горку зіркою». 

Можливі інші варіанти.  

Усього 9 б. – по 3 б. за кожне 

речення: 2 б. за правильну, 

вичерпну відповідь, виражену 

складним реченням і підкріплену 

цитатою з тексту; 1 б. за неповну, 

часткову, суперечливу відповідь, 

виражену простим реченням і не 

підкріплену цитатою; 0 б. за 

недоречну, яка суперечить 

змістові твору, відповідь чи її 

відсутність + 1б. за грамотність 

речення. 



13. Які риси українського народу 

втілено в образах Лавріна і 

Мелашки? Дайте відповідь двома 

складними реченнями. 

 

 

В образі Лавріна, молодшого сина Омелька Кайдаша, втілено кращі риси 

українського народу: романтична душа, здатна тонко відчувати природу, 

музику – парубок грає на сопілці, уміє по-справжньому любити, шанує 

людей і намагається бачити в усьому тільки хороше; він працелюбний, 

гарний сім’янин, однак з часом і в його душі проростає коріння егоїзму.  

Втіленням дівочої і жіночої краси є молодша невістка Кайдашів 

Мелашка, яку Лаврін щиро покохав не тільки за її вроду, але й за риси 

характеру; добра, лагідна, тиха, працьовита господиня і мати, вона в 

умовах безконечних сварок і чвар з часом, на жаль, також почала 

мінятися.  

Можливі інші варіанти. 

 Усього  6 б. – по  2 б. за кожну 

правильну, вичерпну відповідь, 

виражену складним реченням; 1 

б. за неповну, часткову, 

суперечливу відповідь, виражену 

простим реченням; 0 б. за 

недоречну, яка суперечить 

змістові твору, відповідь чи її 

відсутність  + по 1 б. за 

грамотність кожного речення. 

14. Продовжте речення, 

висловивши своє розуміння твору 

«Кайдашева сім’я».                                                                                                      

 

 

 

1. У повісті «Кайдашева сім’я» зображено злободенні проблеми 

українського пореформеного села, руйнування патріархального 

устрою, народної моралі і людської гідності, родинних стосунків і 

виховання.  

2. Герої твору – Омелько Кайдаш, його дружина Маруся, їхні сини 

Карпо і Лаврін, невістки Мотря і Мелашка, баба Параска і баба 

Палажка – реалістично і водночас гумористично змальовані автором; 

різні за характером і вдачею, вони є узагальненим образом трагічної 

долі українського селянина.  

3. Велике враження на мене справили головні герої, яскрава, соковита 

і виразна мова твору, трагічні і водночас сатиричні епізоди сварок і 

бійок; особливо виразним, як на мене, є образ Марусі Кайдашихи – 

гарної господині, люблячої і турботливої матері, але несправедливої, 

дріб’язкової і лихої свекрухи, яка псувала життя не тільки невісткам, 

а й усім членам родини.                      

4. Думаю, що твір І. С. Нечуя-Левицького не залишив байдужим 

жодного читача, адже виписані в ньому події і образи дають багато 

поживи для роздумів, а почасти і привід для посмішки.  

5. Цей твір спонукав мене замислитися над багатьма питаннями, а 

саме: що призводить до подібних конфліктів у родині? як їм 

запобігти? як зберегти повагу інших і власну гідність у складних 

ситуаціях? як будувати стосунки у власній родині? та багато інших.  

Можливі інші варіанти. 

Усього 15 б. – 3 б. за кожне 

речення: по  2 б. за кожну 

правильну, вичерпну відповідь;  

1 б. за неповну, часткову, 

суперечливу відповідь; 0 б. за 

недоречну, яка суперечить 

змістові твору, відповідь чи її 

відсутність  + по 1 б. за 

грамотність кожного речення. 

15. Виходячи із проблематики 

повісті «Кайдашева сім’я», 

сформулюйте поради нащадкам. 

1. Друзі, пам’ятайте, що родина – велика цінність; бережіть родинне 

вогнище, любіть і підтримуйте своїх близьких, шануйте сімейні 

традиції. 

Усього 9 б. – 3 б. за кожне 

речення: по  2 б. за кожну 

правильну, вичерпну відповідь;  



 2. Не забувайте, що батьки – це найрідніші люди, не ображайте їх, 

бо вони подарували вам життя, піклувалися про вас маленьких, 

вивели вас в люди. 

3. Виховуйте дітей в любові та злагоді, в повазі до старших і до 

сімейних цінностей, бо добрі діти – це щаслива старість. 

Можливі інші варіанти. 

1 б. за неповну, часткову, 

суперечливу відповідь; 0 б. за 

недоречну, яка суперечить 

змістові твору, відповідь чи її 

відсутність  + по 1 б. за 

грамотність кожного речення. 

                                                                                                                                                                                                              Усього – 100 балів 


