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Національна металургійна академія України 

 

 

 

Національна металургійна академія України (НМетАУ) запрошує 

учнів 11-х класів для участі у Всеукраїнській олімпіаді Національної 

металургійної академії України «Українська мова – Європейський 

світогляд».  

Для участі у першому турі (дистанційному) абітурієнтам необхідно 
вирішити завдання олімпіади (див. на звороті) та надіслати заповнений 
бланк відповідей до 25 листопада 2018 року на електронну адресу 
Приймальної комісії НМетАУ: priem.kom@i.ua, з поміткою 
«Олімпіада» або у паперовому вигляді за адресою: 49005, м. Дніпро, 
пр. Гагаріна, 4. 
Також Ви маєте можливість прийняти участь у першому турі олімпіаді 
онлайн на сайті академії http://nmetau.edu.ua/ua/mabitur 
Увага! Обов’язково необхідно вказати контактні дані абітурієнта-
учасника олімпіади. 

Переваги  які отримує абітурієнт, прийнявши участь в 
Олімпіаді: 

 

 
 

Не пропустіть нагоду бути на крок попереду! 
Бажаємо успіхів та чекаємо на Вас! 

Дніпро, 2018 
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ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ ТА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ 
ПІБ  _________________________________________________________ 
Школа_______________________________________________________ 
Адреса проживання ___________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Телефон: _____________________________________________________ 
Е-mail:____________________________________________________* 

№ Питання олімпіади Ваша 
відповідь

1 Неправильно вжито прийменник у 
словосполученні: 
А вишивати по шовку;   Б зустрітися по обіді; 
В зайти по неуважності; Г відповідати по черзі. 

 
 

2 Потрібно поставити у на місці всіх пропусків у 
рядку: 
А гуляв .. лісі, улюблений .. вчитель, блиск .. очах; 
Б знімки .. фотографа, ліси ..хвої, читати .. голос; 
В перерва .. навчанні, їхати .. вагоні, десь .. річці; 
Г бути .. формі, осінь .. Каневі, допоможе .. війти. 

 
 

3 Подовження приголосних відбувається у формі    
Ор. в. однини всіх іменників у рядку: 
А путь, річ, шампунь;     Б сталь, дріб, суміш; 
В поміч, сіль, доповідь;  Г вісь, мить, ступінь. 

 
 

4 Правильно написано всі слова в рядку: 
А тріснути, тиждневик, контрастний; 
Б форпостний, пісний, кількісний; 
В шістсот, кістлявий, студенськиий; 
Г улесливий, цілістний, шелеснути. 

 

5 Знайдіть рядок, у якому немає порушення 
мовних норм: 
А чотири племені, вільна вакансія, брати до 
відома, за посередництвом; 
Б чотири учні, народний артист України, тьмяний, 
пів-Ялти; 
В думка над текстом, передовий авангард, багато  



деталів, одержати освіту; 
Г повідомити по телефону, самий поширений, у 
слідуючому році, Сергієвич. 

6 Помилку у творенні ступенів порівняння 
прикметників допущено в рядку: 
А ближчий, більш гарячіший; 
Б добріший, найменш удалий; 
В цікавіший, якнайдорожчий; 
Г нижчий, найменш потрібний. 

 
 
 
 

7 Числівники записані без помилок у рядку: 
А на вісьмохмастах сорок п’яти; на семидесяти 
дев’ятьох; на дев’яти (М.в.); 
Б тридцятьма тисячами вісьмидесятьма трьома; 
шістьмадесятьома (Ор.в.); 
В двадцяти тисяч чотирьохсот; трьохсот тисяч 
п’ятисот п’ятдесятьох (Р.в.); 
Г тридцяти мільйонам дев’яти тисячам; сімохстам 
цілим двом сотим (Д.в.). 

 
 
 

8 8. Всі іменники мають правильне закінчення 
родового відмінка однини в рядку: 
А Житомира, капіталу, кисню, рукопису, 
мінімуму, малюнку; 
Б вівса, моменту, гопака, ставка, пароплава, 
Миргорода; 
В випадку, Дону, ремонта, пароплаву, олівця, 
промовця; 
Г максимуму, трубопровода, Дінця, робітника, 
прибутка, колоквіуму. 

 

9 Правильний варіант слововживання у рядку: 
А довідка видана для пред’явлення по місцю 
працевлаштування; 
Б довідка видана для пред’явлення за місцем 
працевлаштування; 

 
 



В довідка видана для подання по місцю 
працевлаштування; 
Г довідка видана для подання за місцем 
працевлаштування. 

10 10. Відсутні помилки в поєднанні числівника з 
іменником у рядку: 
А два менеджера, двісті три комп’ютера, півтора 
рока, троє друзів; 
Б шістдесят два дніпропетровчанина, дві восьмих 
року, два завода, три акта; 
В два з половиною літра, сімдесят три киянини, 
сто чотири селянина; два імені; 
Г три верстати, чотири племені, одна шоста звіту, 
півтора апельсина. 

 
 
 

11 11. Всі дієприкметники є активними в рядку: 
А посріблений, зблідлий, вимитий; 
Б здрібнілий, темніючий, лежачий; 
В посвітлілий, мелений, співаючий; 
Г поораний, задубілий, палаючий. 

 

12 Непоширеним є речення в рядку: 
А Сміливі завжди мають щастя. 
Б Не все пробачить можна і забути. 
В Сусіди почали бити тривогу. 
Г Ще сонячні промені сплять 

 

* Даю згоду на обробку моїх персональних даних _________________ дата ______________ 


