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 та література - як
мистецтво слова».
Для участі у першому турі (дистанційному) абітурієнтам необхідно
вирішити завдання олімпіади та надіслати заповнений бланк відповідей
до 15 червня 2021 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
Олімпіаді:
нові знання
та
можливості

пам’ятні
подарунки

додаткові
бали при
вступі до
ЗВО

знайомство з
кращими
науковцями та
світом науки
допомога при
вступі до ЗВО

Не пропустіть нагоду бути на крок попереду!
Бажаємо успіхів та чекаємо на Вас!
Дніпро, 2021

ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ ТА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ
ПІБ _______________________________________________________
Школа_____________________________________________________
Адреса проживання _________________________________________
___________________________________________________________
Телефон:___________________________________________________
Е-mail:____________________________________________________*
№

1

2

3

Питання олімпіади
Українська мова

Ваша
відповідь

Правильно написано всі слова в рядку:
А рідкісний, ненависний, захистний
Б форпостний, пісний, кількісний
В шістсот, кістлявий, студенськиий
Г улесливий, цілістний, шелеснути
Д тріснути, тиждневик, контрастний
Двокрапку треба поставити, якщо до частини
«Люблю теплу весняну пору...» додати фрагмент ______
рядка
А ... кидаю всі невідкладні справи та йду в поля далекі.
Б ... у цей час народжуються нові потаємні мрії та
сподівання.
В ... час пробудження природи від тривалого зимового
сну.
Г ... ласкаву, сонячну, повну радісних пташиних
переливів.
Д ... коли з-під снігу виглядають перші блакитні
проліски.
Оберіть рядок, у якому всі словосполучення є
стилістично правильними:
_____
А тягнути із вирішенням, географічне становище,
соціальний робітник;
Б воєнний обов’язок, проявляти увагу, стати на
чергування, помилки у тексті зустрічаються;
В відношення між колегами, приймати участь,
виявляти опір, мішати працювати;
Г провідна організація, обсяг бюджету, офіційна особа,
ціна зросла, глузувати з колеги.
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Виберіть правильний варіант слововживання.
______
А згідно до розпорядження; в) згідно з
розпорядженням;
Б згідно розпорядження; г) згідно розпорядженню.
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Виберіть правильний варіант слововживання:
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.
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.).
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Українська література
«І тепер я маю одно тільки право: – нікому, ніколи й нічого
не говорити, як розкололось моє власне “я”»
______
Ці слова належать автору:
А Микола Сингаївський
Б Микола Хвильовий
В Богдан-Ігор Антонич
Г Олександр Олесь
Літературний процес – це
А наука про розвиток літературних течій;
______
Б наука про світоглядні засади української літератури;
В наука про походження української літератури.

«...Морем в бурю їхать слизько, Човнів ніхто не підкує».
Ці слова належать автору:
А Остап Вишня
Б Іван Котляревський
В Леонід Глібов
Г Михайло Старицький
10 «Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало
душі».
Ці слова належать автору:
А Ліна Костенко
Б Ольга Кобилянська
В Наталя Забіла
Г Леся Степовичка
11 Оригінальна література – це
А класична література народів світу;
Б запозичена літературна творчість інших народів;
В переспіви найкращих зразків закордонної літератури;
Г власна, незапозичена творчість наших предків.
12 Першу бібліотеку при Софійському соборі відкрив
А Володимир Великий
Б княгиня Ольга
В Ярослав Мудрий
Г Данило Галицький
9
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____

* Даю згоду на обробку моїх персональних даних _________________ дата ______________

