МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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 в сучасній
Україні».
Для участі у першому турі (дистанційному) абітурієнтам необхідно
вирішити завдання олімпіади (див. на звороті) та надіслати заповнений
бланк відповідей до 20 березня 2019 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 абітурієнтаучасника олімпіади.
Переваги які отримує абітурієнт, прийнявши участь в
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Не пропустіть нагоду бути на крок попереду!
Бажаємо успіхів та чекаємо на Вас!
Дніпро, 2019

ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ ТА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ
ПІБ _________________________________________________________
Школа_______________________________________________________
Адреса проживання ___________________________________________
______________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________
Е-mail:____________________________________________________*
Ваша
№
Питання олімпіади
відповідь
1 Усі слова є іменниками в рядку:
А виконавець, виконання, виконавши;
Б соловей, соловенятко, солов’їний;
В завідувач, завідувачка, завідувати;
Г книгозбірня, книжник, книгарня.
2

Правильно утворено форму третьої особи множини від
дієслова у рядку:
А мріяти – мріять;
Б молоти – мелють;
В солити – солють;
Г бігти – біжуть.

3

Жіночий рід мають усі іменники рядка:
А ЧАЕС, розкіш, жовч, мадам;
Б миша, ртуть, шампунь, Прип’ять;
В продаж, жирафа, поезія, міль
Г педаль, стаття, подорож, тюль.

4

Помилку в написанні прикметника допущено в рядку:
А кобзарева пісня;
Б школярева думка;
В Ігорова діяльність;
Г інженерова ідея.

5

Закінчення -і має іменник у рядку:
А чотири секунд…;
Б півтора тижн…;
В три лікар…;
Г два муляр… .

6

Лексичну помилку допущено в рядку:
А сучасні меблі;
Б відчинити двері;
В вулиці перетинаються;
Г учбовий корпус.

7

Позначте рядок, у якому числівники записані без
помилок:
А на сороках чотирьох; на пятьохстах шести; на восьмиста
(М.в.);
Б вісімдесятьма; п’ятнадцятьма; дев’яноста вісьма
тисячами (Ор.в.);
В ста дванадцяти; дев’яноста тисяч шестидесяти; трьохсот
одного (Р.в.);
Г трьомстам тисячам п’ятидесяти вісьми; двомстам
дванадцяти (Д.в.).

8

Позначте рядок, у якому відсутні помилки в поєднанні
числівника з іменником:
А сто два клерка, п’ятсот три сканера, обидва лікаря,
півтора рока;
Б двоє воріт, троє ножиців, четверо окуляр, чотири п’ятих
рахунку;
В два селянина, сорок цілих три сотих гектара, сто чотири
роки; два вимпели;
Г п’ятеро імен, півтора зливи, двісті три крана, одна третя
злитку.

9

В якому рядку всі іменники мають правильне закінчення
родового відмінка однини:
А Червоного Ставу, колектива, конусу, мільйону, вокзалу,
регреса;
Б хокею, Сахаліну, журналу, водопроводу, червінця,
малюнка;
В вовка, сектора, оркестру, життєписа, поштовха, Буга;
Г реманента, Іртиша, асфальта, радіуса, поршня, урагану.

10 В якому рядку всі іменники мають правильне закінчення
кличного відмінка однини:
А шахтарю, бригадире, козаче, відвідувачу, Софіє,
Віталію;
Б секретарю, друже, Надію, слухаче, режисере, Анатоліє;
В газетяру, Олеже, товаришу, Любове, козаче, вівчаре;
Г знахаре, товарише, чумаче, аспіранте, Аркадіє, надіє.
11 Укажіть рядок з правильним написанням усіх слів:
А Всесвітня рада миру, Збройні сили України;
Б Національна академія наук України, ВолодимирВолинський;
В північнокримський канал, державний Музей
українського мистецтва;
Г Книжкова Палата, День Незалежності України.
12 Непоширеним є речення в рядку:
А Літо й досі не здається.
Б Кожен з нас, буває, помиляється.
В Батько з сином були терплячими.
Г Чумацький Шлях – сузір’я.
* Даю згоду на обробку моїх персональних даних _________________ дата ______________

