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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
9 КЛАС  
 

Task 1. Put in the verbs in brackets and form Conditional sentences 
type I or type II. Mind the underlined verb forms. 

1. If you come with me, I  (to do) the shopping with you. 
2. Walter  (to help) his mother in the garden if she reads him a story this evening. 
3. If it  (to rain), I will stay at home. 
4. Our teacher will be happy if we  (to learn) the poem by heart. 
5. If they had enough money, they  (to buy) a new car. 
6. We  (to pass) the exam if we studied harder. 
7. If Pat repaired his bike, he  (to go) on a bicycle tour with us. 
8. She would get 100 pounds if she  (to sell) this old shelf. 
9. If I was/were you, I  (to invite) Jack to the party. 
10. If the weather  (to be) fine, the children can walk to school. 
 

Task 2. Read the text below and decide which answer (А, В, С or 
D) best fits each gap. There is an example at the beginning (0). 

CAMPING 

Although (0) ___A____ groups of people have always lived outdoors in tents, 
camping as we know it today only began to be (1) _______ about 50 years ago. The 
increase in the use of cars and improvements in camping (2) _______ have allowed 
more people to travel longer (3) ______ into the countryside and to stay there in 
greater comfort. 

Many campers like tо be (4) _____ themselves in quiet areas, so they (5) 
_______ their tent and food and walk or cycle into the forests or the mountains. 
Others, preferring tо be near people, drive to a public or privately-owned campsite 
(6) _____ has up-to-date facilities, (7) ______ hot showers and swimming pools. 
Whether campers are (8) ______ in the mountains or on a busy site, they should 
remember to (9) ______ the area clean and tidy. In the forests, they must put out 
any fires and keep food hidden to avoid attracting (10) ______ animals. 
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0 A some В every С both D each 
1 A famous Б popular С favourite D current 
2 A tools В baggage с equipment D property 
3 A ways В directions с voyages D distances 
4 A on В by с at D of 
5 A take в make с pick D do 
6 A where в who с which D when 
7 A such в like с as D just 
8 A lonely в single с separate D alone 
9 A remain в stay с leave D let 

10 A wild в natural с loose D free 
 

Task 3. Read the text below. Use the word given in 
capitals below the text to form a word that fits in each 
gap. 

TOP TIPS FOR WRITERS 
None of us find writing easy. When you can't see the person who you're talking 

to, (1)  ______________ (COMMUNICATE) is much more difficult. You have to be 
(2) _____________ (CARE) to communicate your message clearly, but how do you 
do that? The first thing you must think about is who you're writing to. Then you can 
make a (3) _________________ (DECIDE) about how formal it should be. A letter 
to a friend is more like (4) __________________ (SPEAK) English, so your (5) 
______________ (PERSON) should be in your writing, while a letter to a hotel 
manager is formal. You also need to think about what kind of thing you're writing. 
The language in a story, for example, should be (6) ______________ (EXPRESS), 
but the language in a report or an article should be much more (7) ______________ 
(INFORM). When you're writing a formal essay giving your opinion, make sure the 
(8) ________________ (INTRODUCE) gives a general idea of the subject. Later, in 
the (9) __________________ (CONCLUDE), you should summarise your opinion. 
Each time you write, you have to make (10)  _____________ (CHOOSE) about what 
you're going to do. If you do that right, then there's nothing to stop you becoming 
a good writer! 
 

Task 4. Underline the correct alternatives in the following 
sentences.  

1. This soup is very salty / too salty to eat. 
2. I’ve been having swimming lessons and now I can / could swim really well. 
3. I’m a bit scared because I am seeing / will see the dentist this afternoon. 
4. If you run too fast / fast enough, you might win the race. 
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5. I started coughing because I had a hair / hair at the back of my throat. 
6. The advice you gave me was / were really useful. Thanks! 
7. The fish in this tank all seems / seem to be ill. 
8. Don’t put your hot cup on my new table! It’s a wood / wood and I don’t want 

you to burn it. 
9. Can you afford buying / to buy so many presents? 
10. You should practise playing the piano / to play the piano every day or you’ll 

never learn. 
 

Task 5. Choose the correct item.  

1. When he reached us, Henry was out of breath because he_____. 
a) ran   b) has run   c) had been running   d) was run 

2. Do you think he's _____to buy the stamps I asked him for? 
a) suggested   b) reminded   c) remembered   d) advised 

3. So they're your favourite group. Have you ever seen them _____? 
a) alive   b) live   c) living   d) lively 

4. When she showed me the letter, I _____ her to throw it away. 
a) suggested   b) advised   c) informed   d) insisted 

5. Passengers are asked ______ near the entrance. 
a) don't smoke   b) not smoking   c) not to smoke   d) not smoke 

6. The documents are ______ to be extremely valuable. 
a) said   b) told   c) described   d) spoken 

7. The prisoner refused _____ the police with their enquiries. 
a) helping   b) help   c) to helping   d) to help 

8. This _____ is best served with boiled rice and a crisp green salad. 
a) plate   b) meal   c) food   d) dish 

9. Leila _____ the information she wanted in her reference books. 
a) looked after   b) looked up   c) took out   d) took up 

10. She’s a very good child. She always ____ her toys. 
a) puts up    b) takes down   c) brings on   d) puts away 

 

Task 6. Read the following text, and think of the word 
which best fits each gap. Use only one word for each 
gap. 

The word ‘blog’ is short for ‘weblog’ and is a frequently-updated internet journal 
that is intended for (0) _the__ general public to read. Blogs are popular because 
they give their authors, bloggers, (1) _____ own voice on the internet. It’s a place 
(2) ______ ordinary people can share interests - whether through a political 
commentary, a personal diary, (3) _______ a list of links to favourite websites. 
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Professional as (4) ______ as amateur journalists often use blogs to publish 
breaking news, while personal bloggers may prefer to share their inner thoughts 
(5) ______ the rest of the world. 

For many people, blogging is just a hobby, but for others it can become an 
obsession. Bloggers (6) ______ fall into this group can feel compelled to write 
several times a day and become anxious if something prevents them (7) ______ 
blogging. As with other addicts, these people spend more and more of their time 
on their obsession and may end (8) ______ neglecting their families, their friends 
and their jobs. 
 

Task 7. Choose the correct word. 

1. If I were you, I’d take you lawyer’s _____ and not take the man to court. 
a) notice       b) advice       c) suggestion           d) information 

2. In the _____ , people would often go to bed as soon as it got dark. 
a) period      b) past           c) history                d) background 

3. Please make sure your seet belt is serurely _____ .  
a) bound        b) tied          c) wrapped             d) fastened 

4. She will never forget the smile on her husband’s face the first ______ he saw 
their baby son. 
a) period         b) time        c) opportunity        d) occasion 

5. Mother is really _____ with the way you behaved yourself at the wedding. 
a) eager           b) pleased    c) fond                 d) enthusiastic 

6. My employer was delighted with the way in which I _______ with the angry 
client. 
a) cared          b) dealt          c) met                  d) faced 

7. It’s obvious that you have put a lot of ____ into your project. 
a) effort          b) labour        c) task                d) attempt 

8. The manager of the restaurant always treats his ____ customers with 
respect. 
a) plain       b) primary       c) regular              d) normal 

9. Once you’ve _____ all the dry ingredients, add the eggs and the oil. 
a) mixed     b) fixed             c) joined                d) connected 

10. After a number of attempts, they finally ____ to get the large sofa up the 
stairs. 
a) resulted       b) achieved        c) succeeded       d) managed 
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Task 8. Put in the correct question tags into the gaps. 

1. Angela has ordered pizza,___________ ? 
2. Your friends enjoy swimming, ____________? 
3. He has a car,_____________ ? 
4. She can speak French,______________ ? 
5. You don't like yoghurt,____________ ? 
6. Let's go swimming, ______________? 
7.  The teacher was late for school,_________ ? 
8.  She didn't come to the shop, ___________? 
9.  Open the window, ____________ ? 
10.  There are a lot of people here, ____________? 

 

Task 9. Write us an article entitled “People to Remember” 
(120 words) about someone who has been important in 
your country in some way, describing the person and 
explaining why he/she is or was important.  
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
10 КЛАС   
 

Task 1. Find the mistake.  

1. The knight could move more fast on horse back, and was better protected with 
his coat of mail. 
2. When the Beaker people arrived to Britain, several stone circles had already been 
erected. 
3. Medieval castles developed of timber towers on earth hills to massive stone 
fortresses surrounded by walls.  
4. Attackers could also to climb over the walls using tall ladders.  
5. Best weapon was starvation because a besieging army could stop food supplies 
or could poison the water supply.  
6. The area the British Isles cover is smaller then that of most European countries.  
7. The islands weren’t never conquered again. 
8. Drawing by a pair of oxen, the iron-tipped plough could till the soil more quickly.  
9. Besides cattle and pigs, farmers were no raising more sheeps than before.  
10. The Celtic tunics, shirts and cloaks were often colourful dyed or embroidered. 
 

Task 2. Read a text about one of the mysteries of the 
Bermuda Triangle. Some words are missing from the text. 
Choose the correct answer (A, B, C or D) for each gap 
(1-10) in the text.  

THE BERMUDA TRIANGLE 
The strange disappearance of ships and planes in the Atlantic Ocean off the 

southeast coast of the United States is a great puzzle. This area …..... (1) the 
Bermuda Triangle or, sometimes, the Devil’s Triangle. In 1872, a small craft called 
the Mary Celeste ….… (2) in the ocean about 600 miles (960 kilometres) from 
Portugal. She ….… (3) through the waters of the Bermuda Triangle. Not ….… (4) 
passenger or crew member was aboard. It appeared ….... (5) everyone had simply 
vanished into thin air. In 1945, five torpedo bombers on a training mission suddenly 
disappeared …... (6) off the Florida coast. Absolutely no trace of the planes ….... (7). 
In 1963, the S.S. Marine Sulphur Queen vanished in the waters off Key West in the 
Straits of Florida. ….... (8), more than a thousand people and nearly a hundred ships 
and planes have been lost in the Bermuda Triangle. Several theories have been 
proposed ….… (9) these disappearances. So far, however, ….… (10) the theories has 
been proven, and the mystery remains unsolved.  
1. A had called              B has been called                     C called            D has called 
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2. A was founded          B has been founded                  C found            D was found 
3. A has sailed              B has been sailing                    C sailed             D has sailed 
4. A any                        B only                                       C -                    D a single 
5. A as almost               B almost                                    C as though      D though 
6. A someone                B somewhere                           C somehow        D somewhat 
7. A had never discovered B has never been discovered C has ever been discovered 
D has ever discovered 
8. A Altogether            B Although                                  C However                  D Since 
9. A for explain           B to explain                                 C for explanation         D  to 
explaining 
10. A none of              B none from                                 C neither of                  D neither 
from  
 

Task 3. You are going to read a letter to a friend. Some 
words are missing from the text. Write the missing words 
on the lines (1-19) after the text. Write only one word on 
each line. There is an example at the beginning (0).  

Dear Fred,                                                                                                           Wednesday, 
20 July  
Thanks for your (0) letter. It was good to hear (1) ____ you. Your new job sounds 
very interesting (2) ____ you seem pleased (3) ____ it. (4) ____ with the same firm 
that I joined five years ago (5) ____ we left school. Although I am happy (6) ____, I 
must (7) ____ that I (8) ____ feel that I ought to move, but here in Bakewell there 
(9) ____ only a few companies. I like this town. What I (10) ____ most about living 
here is that it is quiet. (11) ____ I should say it was quiet (12) ____ there big lorries 
started (13) ____ though the town. Anyway, the only come through (14) ____ the 
day, never (15) ____ night. If you have (16) ____ before the end of the summer, 
why don’t you come and stay (17) ____ us one weekend? That would be very 
pleasant. I (18) ____ you are still well.  
Write again soon.  
(19) ____, Terry 
 

Task 4. Choose the correct item.  

1. I'm not old enough to _______ in this election. 
A    commit        В    protest         С   vote              D   admit 

2. Is it really your _______ to be a professional footballer? 
A   application           В   profession           С   ambition          D    contract 

3. What we eat _______ how much energy we have during the day. 
A   balances         В   contains           С   benefits                   D   affects 
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4. These jeans are too_______ I think I need a bigger pair. 
A   tight             В   loose               С   rough                    D   smooth 

5. Britain's_______ is fairly mild - it's never very hot or very cold. 
A   forecast        В   climate    С   environment               D   heatwave 

6. I fell over in front of everyone at lunch. It was so_______ ! 
A   embarrassing       В   naughty        С   romantic        D   depressed 

7. I asked Jim to help me with the project, but he_______ . 
A   doubted          В   denied             С   refused             D    warned 

8. Jeanne, _______ us that joke about the guy who knocks on the door. 
A   say              В   speak                  С   make                 D   tell 

9. I'm going to have a part in the play, _______ I? 
A   am not           В   don't                  С   haven't                     D aren't 

10. Sophie _______  have been ill today because she didn't come to school. 
 A   can't               В   should             С   must               D   would 
 

Task 5. Underline the correct alternatives in the following 
sentences.  

1. She's got a lovely / lovable new apartment overlooking the park. 
2. I'm absolutely hopeful / hopeless at telling jokes. 
3. She ruined her silk/ silky suit by washing it. 
4. The manager’s stone/ stony expression showed that all wasn’t well. 
5. She was given an expansive gold/ golden watch for her twenty-first 

birthday. 
6. Laura is very shy person who rare/ rarely goes out and she doesn’t mix free/ 

freely with the other students. 
7. The information is/ are inaccurate. 
8. It’s wide/ widely believed that she was wrong/ wrongly accused. 
9. She is high/ highly regarded in the school as people can get on with her 

easy/easily. 
10. She tried hard/hardly, although/ yet she makes little progress. 
11. It’s not good for you to lie/ lay in bed all day. 
12. The scissors don’t/ doesn’t work very well. 
13. There’s hardly any/ several milk left – could you buy some? 
14. A few/ A little students here have passed the exam. 
15. I felt terrifying/ terrified when he put his hands into the lion’s mouth. 

  



16 

Task 6. Read the text below. Use the word given in 
capitals below the text to form a word that fits in each 
gap. There is an example at the beginning (0).  

MY CAREER 
All my family are professional (0) musicians (MUSIC), but I was different. I wanted 
to change the world by becoming a (1) ____________ ( SCIENCE) or an (2) 
_____________ (INVENT) I persuaded my parents to buy me some laboratory (3) 
___________ (EQUIP) so that I could do some experiments at home. This was not 
such a good idea! (4) ___________ (FORTUNE) I wasn't very good at science, and 
not at all (5) ___________ (SKILL) when it came to doing experiments. I remember 
when I made a (6) ___________ (DISASTER) attempt to create a new perfume for 
my friend. The (7) ______________ (MIX) of ingredients I used must have been 
wrong, because there was a small (8) _____________ (EXPLODE), followed by a lot 
of smoke and a horrible smell. After that I decided to study properly to get the right 
(9) ____________ (QUALIFY) to become a chemist. I, had a big (10) 
_____________(ARGUE) about it with my family who still wanted me to study 
music - but I won in the end. 
 

Task 7. Fill in the correct preposition. 

1. I wish Vince wouldn’t boast __ winning the lottery  
2. Beware ____ holes in the pavement when you walk round this city. 
3. What time is the train due to arrive _ Manchester? 
4. You must take all the tablets if you are to benefit ____ them. 
5. Albert Einstein was brilliant ____ physics. 
6. English people always comment ____ the weather. It’s in their nature. 
7. Demand ____ sugar has fallen dramatically over the past decade. 
8. His heroic act resulted ____ his being awarded a medal. 
9. Last night I broke a vase ____ mistake. 
10. The TV programme was aimed ____ teenagers. 
 

Task 8. Complete the sentences below with a suitable 
word from the list below.  
a bell /a pancake/ a cucumber/ a lamb/ a picture  
/a fox /a bee /a peacock /the grave /a sheet 

1 The bride looked as pretty as ____ in her white silk wedding gown. 
2 Mr Bayer looks a rather rough type but he is really as gentle as _______ . 
3 Her voice rang out as clear as ________ . 
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4 When Jenny came top of the class she was as proud as _______. 
5 The land around town is as flat as _______. There isn't a hill in sight. 
6 When Mr Jenkins heard the news he went as white as _________ . 
7 Her mother has been as busy as ____________all day making all the last minute 
preparations for the wedding. 
8 John remained as silent as _________ as he listened to my plans for the future. 
9 Mary stayed as cool as _____________and gave not even the slightest sign that 
she had met him before. 
10 You can be sure he has an ulterior motive for inviting us to dinner; he is as 
cunning as . 
 

Task 9. Write us a school magazine article entitled “What 
rules should high school students follow when posting to 
social media?” (150 words) explaining why and what 
there should be rules of social media image building.   
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
11 КЛАС 

Task 1. Read the text below and think of the word which 
best fits each space. Use only one word in each space.  

A TALENT FOR LYING  
Although we are all natural born liars, most of us seem to take it for granted that 
lying (1) ____ bad. However, psychologists argue that lying is just (2) ____ 
important as any other social skill we possess. We learn (3) ____ art of deception 
very early in life; by the age of five, we have not only become quite efficient at lying, 
but we have also learnt how to read people’s reactions and act accordingly. (4) 
____ example, if someone is avoiding direct eye contact with us, this makes us think 
that we’re being lied to so we might lie, too. A person’s smile is also (5) _______ 
giveaway. A genuine smile makes the skin near the eyes crease, whereas a “put on” 
smile doesn’t have the (6) ____ effect on the facial features (7) ____ a real one. 
Even though both women and men know how to watch (8) ____ for clues that 
somebody is lying. It is a fact that women are (9) ____ more skilful liars (10) 
_________ men. Despite this, women are also more affected by other people’s 
feelings, so they have more sympathy (11) ____ them. As a result, women to be 
(12) ____ willing to have an honest conversation.  
 
 

Task 2. Underline the correct alternatives in the following 
sentences.  

1. Do you practise / Are you practising the piano for two hours every day? 
2. There has / have been a lot of bad news recently. 
3. We should all recycle paper / a paper so that it can be used again. 
4. Don’t drive too fast / fast enough or you might have an accident. 
5. Daniel called / was calling you at one o’clock yesterday, but you were here 

with me. 
6. Have the boys played / been playing computer games since this morning? 
7. Oh no! The rice has / have gone all over the floor! 
8. Of course, you can have some milk. Get glass / a glass out of the cupboard. 
9. I thought we discussed going / to go to India and now you want to go to 

Japan! 
10. It was very king of Jack to offer to baby-sit / baby-sitting this weekend. 
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Task 3. You are going to read an article about a 
computer scientist. For questions 1-6, choose the answer 
(А, В, С or D) which you think fits best according to the 
text. 

1 How is Wendy Hail different from many other computer scientists? 
A   She is fascinated by the technical details of computing. 
В   She is not as creative as the majority of her colleagues. 
С   She is not interested in talking about the technicalities of computers. 
D   She is less well qualified than many of her colleagues. 

2 Why was Wendy Hall first attracted to computer science?  
A   She was interested in computer programming. 
В   She saw the future potential for the use of computers.  
С   She became addicted to playing computer games.  
D   She enjoyed using her own personal computer. 

3 What was the purpose of the first software designed by Wendy Hall? 
A   It helped upload texts on to computers.  
В   It made information available electronically.  
С   It enabled teachers to produce educational videos.  
D   It helped other teachers she worked with. 

4 What were Wendy Hall’s feelings when she first became a university lecturer? 
A   She felt out of place as a woman in a man’s world. 
В   She couldn’t use the same specialist language as her colleagues. 
С   She didn’t know the answers to questions she was asked. 
D   She was worried because her colleagues were better qualified than her. 

5 How did other researchers react to what Hall proposed? 
A   They considered her ideas to be an important  
B   They suggested improvements to her basic ideas. 
С   They didn’t understand the importance of her ideas. 
D   They said her ideas were not important for computer science in general. 

6 How was Tim Berners-Lee’s system different from Hall’s?  
A   His system depended on access to the internet. 
В   His system applied only to individual computers. 
С   His system could not be used on individual computers. 
D   His system did not require a computer hard drive. 
Although Wendy Hall is an internationally-renowned computer scientist, there 

is nothing geeky about her. In fact, this sociable woman with a warm laugh is among 
the best and brightest. As well as heading the University of Southampton’s 
Electronics and Computer Science department, Hall works closely with Tim 
Berners-Lee, the ‘father of the Web’. So why did a woman who is indifferent to 
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writing computer code or discussing processor speed choose a career in IT, a field 
with a reputation for being dominated by geeky men? 

Hall’s work with computers began in the early 1980s, long before the Web 
existed and when personal computers were a novelty. ‘All you could do with PCs in 
those days was learn programming or play games,’ she says. Like many women at 
that time, Hall avoided such activities: she was more interested in pure 
mathematics. Her ability to appreciate abstract ideas is what then drew her to 
explore the growing field of computer science. She taught herself to program, but 
it was the thought of how computing could change people’s lives that fascinated 
her. ‘I could see what was possible,’ she says. 

The primitive graphics on her early computer started her thinking about future 
possibilities for education. She built simple software to help her colleagues teach 
at the college where she worked, but her imagination was running wild, ‘I was 
interested in getting text documents and videos onto computers in large 
quantities. I thought “Wouldn’t it be amazing if all this was available 
electronically?” 

In 1984 she became a university lecturer specializing in computer science. At 
first, working among computer scientists was intimidating. ‘I always felt inadequate 
because didn’t talk Technical,’ she says. ‘Questions like “How fast does it go?” or 
“How much storage does it have?” don’t interest me.’ Soon, however, it was her 
powerful imagination and her lack of interest in detail which proved to be her asset. 

One of Hall’s first ideas was a database of electronic photos, documents and 
audio recordings that could be linked together in different ways depending on who 
was using them. ‘I wanted different people to be able to ask different questions 
about a document,’ she says. ‘For example, a schoolchild would ask different 
questions from a professor.’ Many researchers dismissed her ideas, claiming they 
were irrelevant to mainstream computer science. But Hall persisted and in 1989 
launched Microcosm, a downloadable system that created links between the 
contents of a document and related information on the hard drive while the user 
read that document. As she had hoped, her system meant that a schoolchild could 
be shown different links from a professor looking at the same document. 
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Coincidentally, 1989 was also the year that Tim Berners-Lee first proposed the 
World Wide Web. As it turns out it was Berners-Lee’s vision, which used links that 
were embedded within a document, that took off. The World Wide Web worked 
on a global network, allowing anyone with an internet connection to access it, 
whereas Wendy Hall’s Microcosm only worked in stand-alone hard drives. 

Does Wendy Hall ever regret leaving pure mathematics and choosing the world 
of computers? ‘Not at all,’ she says. ‘All the wonderful things I am doing are because 
I am a computer scientist. IT and computing are the basis of everything.’ 

 

Task 4. Read the text below and decide which answer 
(А, В, С or D) best fits each gap. There is an example at 
the beginning (0). 

As the skies around the world’s airports get more and more (0) __C_ 
dangerous incidents is (1)___ . Officials are (2) ___ studying a recent incident where 
a jumbo jet flew so low over nearby houses that everyone thought a crash was (3) 
___ One of the plane’s four engines had failed just after take-off. The pilot put the 
other engines on full speed to (4) __ him to get high enough to drop most of the 
plane’s fuel. His calmness and experience helped him to (5) ___ what could have 
been a terrible disaster. Somewhat surprisingly, however, it was a further thirty 
minutes before the pilot received (6) ___ to land due to other incoming flights.  

Although this sort of incident is becoming more and more (7) ___ , it still remains 
a/ an (8) ___  that it is safer to fly than to cross the road. 
0   A packed В full C crowded D filled 
1   A spreading В raising С developing D increasing 
2   A 
momentarily 

В currently С nowadays D actually 

3   A definite В certain С inevitable D sure 
4   A let В manage С enable D make 
5   A escape В pass С miss D avoid 
6   A permission В permit С allowance D approval 
7   A common В normal С ordinary D general 
8   A proof В fact С evidence D truth 
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Task 5. Read the text below. Use the word given in 
capitals below the text to form a word that fits in each 
gap. There is an example at the beginning (0). 

A New Hobby 
I saw some badminton on TV and found it quite (1) ____________ (INTEREST), 

so I thought I'd see if there was a club or (2) ______________ (ASSOCIATE) in my 
area. I looked everywhere but, (3) _______________ (FORTUNE), the nearest club 
was 80 kilometres away. So, without any (4) _______________ (KNOW), I decided 
to form my own club It was very hard in the beginning -1 didn't have any (5) 
_______________ (EQUIP) and I had to convince a few people that it was an (6) 
_____________________ (ENJOY) way to keep fit. I organised a small (7) 
_______________ (COMPETE), which was a lot of fun, and things started to grow 
from there. Now we've got a full-time (8) _______________ (TRAIN) and our (9) 
_____________ (OPPOSE) come from all over the country. One of our members 
was even a bronze (10) _______ (MEDAL) in the national championship! 
 

Task 6. Put the verbs in brackets into the correct tense.  

Next month John 1) ______ (start) a new job. He 2) _____ (decide) to leave his 
old job when his aunt, who 3) _____ (own) a company, asked him to join her. He is 
sure that he 4) ________ (enjoy) the new job as he 5) ______ (always/ want) to 
work in business. At the moment he 6) _______ (go) through the company files so 
he can learn as much as possible. He 7) _______ (work) next to an experienced 
accountant for the first two weeks. He hopes he will not let his aunt down as he 8) 
______ (not/ work) in a similar post before. 
 

Task 7. Read the title and the text, and think of the word 
which best fits each gap. Use only one word for each 
gap. There is an example at the beginning (0).  

TAI CHI  
A couple of years (0) ago___ , a friend from college asked me if I (1) _____ like 

to come along to a Tai Chi class with her. I had (2) ___ people doing Tai Chi, but I 
didn't know much about it so I decided to look it (3) _____ on the Internet. I found 
out that Tai Chi involves one hundred and eight movements that (4) ______ used 
to develop flexibility and good health. It has been practised in China (5) ________ 
hundreds of years and is now becoming popular (6) ____ over the world. There are 
several different schools of Tai Chi, but (7) ______ all follow the same basic 
principles. The movements are made very slowly and gracefully. Tai Chi can, (8) 
________ fact, be used as a martial art if the person moves (9) ______ quickly, but 
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most people do it just to (10) ______ fit. In China and elsewhere, people meet 
(11)_________ parks and public squares to do Tai Chi together, so it's also a great 
way of meeting people and getting some fresh air. Learning the movements can 
(12)________ quite a long time, but it's much easier to remember them if you 
practise in a group. 
 

Task 8. Find the mistake.  

1.  The islands weren’t never conquered again. 
2.  Drawing by a pair of oxen, the iron-tipped plough could till the soil more 

quickly.  
3.  Besides cattle and pigs, farmers were no raising more sheeps than before.  
4.  The Celtic tunics, shirts and cloaks were often colourful dyed or 

embroidered. 
5.  When the Beaker people arrived to Britain, several stone circles had already 

been erected. 
6.  Medieval castles developed of timber towers on earth hills to massive stone 

fortresses surrounded by walls.  
7.  Attackers could also to climb over the walls using tall ladders.  
8.  Best weapon was starvation because a besieging army could stop food 

supplies or could poison the water supply.  
9.  The area the British Isles cover is smaller then that of most European 

countries.  
10.  The most islands were covered with the ice many centuries ago.  

 

Task 9. Write an argumentative essay entitled “Are law 
enforcement cameras an invasion of privacy?”  
(180 words).  
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НІМЕЦЬКА МОВА 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
9 КЛАС 

 

NIVEAU I 

HÖRVERSTEHEN (10 PUNKTE) / AУДІЮВАННЯ (10 БАЛІВ) 

 

I. Hören Sie den Text „Interview mit Laura“ und wählen 
Sie 10 richtige Antworten.  

 

1) Welche Gegenstände mag Laura in der Schule am liebsten? 

� Rechnen 

� Turnen 

� Zeichnen 

� Schreiben 

� Sachunterricht 

� Lesen 

� Werken 

 

 

2) Welche Bücher liest Laura gerne? 

� Bücher über Katzen 

� Bücher über Pferde 

� Märchenbücher 

� spannende Bücher 

 

3) Was macht Laura gerne in ihrer Freizeit? 

� tanzen  

� schwimmen  

� lesen  

� basteln  

� reiten  

� mit den Freundinnen im Park spielen  

� Ball spielen  
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4) Welche Musikinstrumente spielt Laura? 

� Gitarre 

� Klavier 

� Flöte 

� Geige 

 

II. Hören Sie den Text „Interview mit Laura“ und 
bestimmen Sie richtige (+) und falsche (–) Sätze. 

5. Laura geht in die fünfte Klasse Volksschule. 

6. Laura mag nicht Rechnen, weil sie auf die eine Schularbeit eine Drei gekriegt 
hat. 

7. In Lauras Schule gibt es eine eigene Bücherei.  

8. Laura mag nicht fernsehen.  

9. Im Frühling oder im Sommer geht sie gerne in den Wald.       

 

NIVEAU II 

LESEVERSTEHEN (10 PUNKTE) / ЧИТАННЯ (10 БАЛІВ) 

 
 

III.  Lesen Sie den Text.  

 

Einmal pro Woche zu Hause am Computer 

Etwa 1000 Jugendliche aus der holländischen Stadt Tilburg werden im 
nächsten Schuljahr einen Unterrichtstag pro Woche zu Hause bleiben, um am 
Computer zu lernen. Denn der Lehrer schickt den 15- bis 16jährigen Schülern ihre 
Aufgaben dann auf den Computerbildschirm. 

Dadurch müssen sich die Schüler nicht mehr dem Lerntempo der Klasse 
anpassen. Gute Schüler können schneller, schwache Schüler langsamer lernen. Der 
Lehrer kann mit jedem Schüler individuell arbeiten. Die Pädagogen wissen nämlich 
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längst, dass die klassische Unterrichtsform für höhere Klassen oft nicht ideal ist. 
Wenn Kinder Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt haben, können sie neuen Stoff 
auch allein lernen. 

Die Computer werden nicht von der Schule gekauft, sondern sie müssen von 
den Eltern bezahlt werden. Aber auch das holländische Verkehrsministerium 
finanziert einen Teil des Projekts, damit die Schüler zu Hause bleiben, keine Busse 
und Bahnen benutzen und so den Verkehr entlasten. 

 

Welcher der zwei Sätze entspricht dem Text?  

1. a) Etwa 1 000 holländische Schüler lernen im nächsten Schuljahr in der Schule, 
am Computer zu arbeiten. 

     b) Etwa 1 000 holländische Schüler bleiben im nächsten Schuljahr einen Tag pro 
Woche zu Hause und lernen am Computer. 

 

2.  a) Das ist eine gute Lösung, denn so müssen sich die Schüler nicht mehr dem 
Lerntempo der Klasse anpassen. 

     b) Das ist ein Problem, denn gute Schüler wollen schneller und schwache Schüler 
wollen langsamer lernen. 

 

3. a) Kinder sollen allein Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. 

    b) Kinder in höheren Klassen können neuen Stoff auch allein lernen. 

 

4. a) Die Schule und das holländische Verkehrsministerium kaufen die Computer. 

    b) Das holländische Verkehrsministerium bezahlt auch einen Teil des Projekts. 

 

5. a) Die Pädagogen wissen, dass die klassische Unterrichtsform für höhere 
Klassen oft nicht ideal ist. 

   b) Die Pädagogen wollen, damit die Schüler zu Hause lernen und selbständig 
werden. 
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IV. Lesen Sie den Text. 

Ist Frauenfußball Männersache? 

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wurde 1990 in Italien Weltmeister 
– das weiß jeder. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wurde 1989 in 
Deutschland Europameister – wusstet ihr das auch? Frauenfußball ist auch heute 
noch eine ziemlich unbekannte Sportart, obwohl fast eine halbe Million Mädchen 
und Frauen in Vereinen des DFB (Deutscher Fußballbund) spielen. 

Seit der Europameisterschaft ist die Beliebtheit des Fußballs bei den Frauen 
sehr gestiegen. Es gibt seit 1990 auch eine Frauen-Bundesliga. Doch damit hört die 
Gleichberechtigung auch schon auf. Fußball ist in Deutschland immer noch 
„Männersache". Diese Benachteiligung hat in Deutschland Tradition: Noch im Jahre 
1955 war Damenfußball sogar offiziell verboten. Als Begründung brachte der DFB 
hervor, dass Fußball ein Kampfsport und damit nichts für das „schwache 
Geschlecht" sei. 

Trotzdem spielten in den siebziger Jahren schon über l 000 
Frauenmannschaften. Für sie galten jedoch immer noch andere Regeln. Ein Spiel 
durfte nicht wie bei den Männern 90 Minuten, sondern nur 60 Minuten dauern. 
Der Ball war leichter, nur 390 Gramm schwer, und den Frauen war es nicht erlaubt, 
im Regen zu spielen. Außerdem durften sie keine Stollenschuhe - die speziellen 
Fußballschuhe - tragen. 

All das hat sich inzwischen geändert. Die Männer bestimmen aber immer 
noch den Frauenfußball. Denn DFB-Lehrer weigern sich, weibliche Trainer 
auszubilden, und es gibt keinen einzigen weiblichen Schiedsrichter. 
Frauenmannschaften bekommen vom DFB auch keine finanzielle Unterstützung. 
Deshalb sparen sie, wo sie können, und waschen sogar ihre Sportkleidung selbst. 

Besonders ärgerten sich die Spielerinnen der Nationalmannschaft, als sie 
nach ihrem Sieg bei der Europameisterschaft eine Goldmedaille und ein 
Kaffeeservice bekamen, während ihre männlichen Kollegen für den 
Weltmeisterschafts-Sieg jeder 65 000 Euro vom DFB erhielten. Die 
Nationalspielerinnen sind jedoch optimistisch: „Fußball wird nicht mehr lange nur 
Männersache bleiben, denn Frauen spielen genauso gut wie Männer - daran 
können auch die Herren des DFB nichts ändern." 
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Markieren Sie den Buchstaben für die richtige Antwort durch Ankreuzen. Zu jeder 
Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. 

 

6.   a) Die deutsche Nationalmannschaft hat 1990 gegen die italienische Mannschaft 
gespielt und gewonnen. 

      b) Eine halbe Million Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt spielen Fußball 
in Vereinen. 

      c) Jede Deutsche weiß, dass die Nationalmannschaft 1990 Weltmeister wurde. 

      d) Viele Leute wissen nicht, dass auch Frauen Fußball spielen. 

 

7.   a) 1955 wurde der Damenfußball vom DFB verboten, weil es ein Kampfsport ist. 

      b) Seit der Europameisterschaft interessieren sich mehr Frauen für Fußball. 

      c) Seit 1990 sind weibliche und männliche Fußballspieler in Deutschland 
gleichberechtigt. 

      d) Fußball ist für Frauen zu gefährlich, denn es ist ein Kampfsport. 

 

8.  a) Für Frauenmannschaften gelten auch jetzt noch andere Regeln beim Spiel. 

     b) Frauen durften früher bei Regen keine Stollenschuhe tragen. 

     c) Zwischen 1970 und 1980 gab es schon mehr als 1 000 Fußballmannschaften 
für Frauen. 

     d) Ein Spiel zwischen Frauenmannschaften dauert 60 oder 90 Minuten. 

 

9.  a) Jetzt hat sich die Situation geändert und Frauen sind in allen Bereichen des 
Fußballs gleichberechtigt. 

b) Die Frauenmannschaften waschen ihre Sportkleidung selbst, weil sie sparen 
müssen. 

c) Frauen wollen sich nicht als Trainer ausbilden lassen oder als Schiedsrichter 
arbeiten. 

d) Es gibt noch keine Trainer für Frauenmannschaften. 
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10. a) Die Frauen der Nationalmannschaft bekamen nach ihrem Sieg bei der 
Europameisterschaft kein Geld vom DFB. 

     b) Auch die Männer meinen, dass Frauen genauso gut wie sie Fußball spielen. 

     c) Die Spielerinnen der Nationalmannschaft ärgerten sich, weil sie bei der 
Europameisterschaft eine Goldmedaille bekamen. 

     d) Die Nationalspielerinnen hoffen, dass bald nur noch Frauen Fußball spielen. 

 

Niveau III 
Schreiben (10 Punkte) / Письмо (10 балів) 

 

V. Lexikalisch-grammatischer Test (5 Punkte) 

1. Bring mir bitte die Liste mit den Namen der Freunde, ….. du eine Einladung 
schicken willst. 

a) die 
b) den 
c) dass 
d) denen 
 
2. Nicht weit von unserem Haus ….. vor kurzem ein neues Geschäft eröffnet. 

a) wird 
b) wurde 
c) hat 
d) hatte 
 
3. …… denkst du eigentlich? 

a) Worauf 
b) Woran 
c) Wofür 
d) Worüber 
 

4. Unsere Freunde haben eine neue Wohnung. Wir sind zu ….. eingeladen. 

a) ihnen 
b) ihm 
c) sie 
d) ihr 
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5. Erinnerst du dich noch ….. mich? 

a) über 
b) an 
c) von 
d) auf 
 
6. Der Direktor nimmt ….. dieser internationalen Konferenz teil. 

a) in 
b) auf 
c) von 
d) an 
 
7. Wenn du mir dabei helfen möchtest, ….. ich dir sehr dankbar.  

a) werde  
b) wurde  
c) wäre 
d) würde  
 
8. Ich weiß nicht, …. ich morgen kommen kann.  

a) dass  
b) wenn  
c) das  
d) ob 
 
9. Die Journalisten, nach denen du gefragt hast, ….. schon weggegangen.  

a) haben  
b) werden  
c) sind  
d) ist 
 
10. Herr Fisch ….. dort zwei Wochen geblieben.  

a) hat  
b) ist 
c) wird  
d) hatte  
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VI. Adjektive. Wählen Sie die korrekte Form aus. 

11. Trägst du gern____Rock? 

a) kurze   

b) kurzen   

c) kurzes 

 

12. Hans ist der____Schüler. 

a) beste   

b) bester   

c) besten 

 

13. Ich lese ein____Buch. 

a) gutes   

b) gute    

c) guten 

 

14. Mutti mag die_____Farbe. 

a) roten   

b) rotes   

c) rote 

 

15. Franz erzählt über einen _____Film. 

a) spannender  

b) spannende   

c) spannenden 

 

16. Lisa geht mit ihrer______Freundin ins Kino. 

a) besten   

b) bester   

c) beste 
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17. Anna hat ein Kleid mit____Arm an. 

a) langes   

b) langen   

c) langem 

 

18. Die___Bluse passt zu der____Hose. 

a) weiße ... blauen  

b) weiße ... blauer  

c) weiße ... blaue 

 

19. Die Katze schläft unter dem____Baum. 

a) große   

b) großem   

c) großen 

 

20.Ich schicke meinem___Freund einen____Brief. 

a) guter ... langen   

b) guten ... langen  

c) gutem ... lange 

 

 

VII. Schriftlicher Ausdruck (5 Punkte) 

Die Jugend von heute 

Die junge Generation hat heute größere Chancen und Freiheiten als früher, aber 
auch mehr Probleme. Wie ist Ihre Meinung von moderner Jugend? Wodurch 
unterscheidet sie sich von den früheren Generationen? 

Schreiben Sie zirka 20 Sätze. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ  
10 КЛАС 
 

Niveau I 
Leseverstehen 
Lesen Sie den Text und machen Sie Aufgaben dazu.  

 

Im Geschäft Mandel 

Das Kaufhaus „Mandel" ist ein großes Konfektionsgeschäft. Die Auswahl ist 
sehr groß, aber die Leute haben kein Geld, und im Geschäft gibt es viele Waren, 
aber sehr wenig Kunden. Wenn der Verkäufer jeden Tag nicht genug Geld verdient, 
kann er seine Arbeitsstelle verlieren. Und jeder Verkäufer erwartet voll Ungeduld 
einen Kunden. Pinneberg arbeitet im zweiten Stock in der Abteilung für 
Männerkleidung. Er steht hinter seinem Ladentisch und wartet. Heute ist ein 
schlechter Tag, niemand kommt. 

Da kommen erstens eine junge Dame, zweitens eine alte Dame und drittens 
ein Herr. Nun stehen die Kunden vor dem Verkäufer. Pinneberg fragt: „Was 
wünschen Sie?" – „Ich möchte...", beginnt der Herr, aber die junge Dame, 
wahrscheinlich seine Frau, unterbricht ihn sofort: „Mein Mann braucht einen 
Abendanzug." 

„Einen Smoking?", fragt Pinneberg. „Einen Smoking!", rufen die Damen 
empört und die junge blonde Dame sagt: „Einen Smoking hat mein Mann natürlich. 
Wir möchten einen Abendanzug". – „Ein dunkles Jackett", sagt der Herr. Pinneberg 
nimmt ein Jackett in die Hand, aber die blonde Dame sagt sofort: „Nein, doch nicht 
so was!“ 

Pinneberg nimmt ein anderes Jackett, er hilft dem Herrn ins Jackett, da sagt 
die alte Dame: „Nein, ich finde, daß das ganz unmöglich ist." Die junge Dame wird 
ungeduldig. „Franz, so sag doch etwas. Was stehst du da wie ein Stock?'" Der Herr 
sagt unzufrieden: „Das Jackett gefällt mir nicht, es ist zu lang, das ist nicht die 
passende Größe." 

„Wie gefällt Ihnen dies, gnädige Frau?", fragt Pinneberg und hilft dem Herrn 
in anderes Jackett. „Ich finde, daß der Stoff zu leicht ist", sagte sofort die junge 
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Blonde. Jetzt wird der Herr ungeduldig: „Ich kann nicht mehr. Gehen wir nach 
Hause! Geben Sie mein Jackett!" 

Pinneberg bekommt Angst. Gleich gehen die Kunden und kaufen nichts. Da 
kommt er auf einen glücklichen Gedanken. „Bitte, da ist Ihr Jackett", sagt er und 
hilft dem Herrn in ein teures schönes Jackett. Nun steht der Herr im neuen 
eleganten Jackett und Pinneberg ruft: „Verzeihung! Das ist nicht Ihr Jackett." Und 
dann: „Wie Ihnen das Jackett steht!" 

Der Herr guckt in den Spiegel. „Das Jackett ist wirklich schön. Wie meinst du, 
Else? Die junge Frau fragt: „Was kostet das Jackett?" „Sechzig Mark." „Na, das ist 
nicht billig. Aber wenn dir das Jackett gefällt, nehmen wir es." Und nun schreibt 
Pinneberg einen Kassenzettel. Der Herr zahlt an der Kasse. 

 

Aufgabe 1. Bezeichnen Sie die Sätze mit richtig (+)  
oder falsch (–) entsprechend dem Inhalt des  
Textes  (2,5 Punkte). 

1.  Das Kaufhaus „Mandel" ist eine große Konditorei. 

2.  Im Geschäft drängen sich viele Kunden. 

3.  Pinneberg arbeitet im zweiten Stock in der Abteilung für Männerkleidung. 

4.  Heute ist ein schlechter Tag, niemand kommt. 

5.  Da kommen zwei Damen und ein Herr. 

6.  Der Mann braucht einen Abendanzug. 

7.  Die blonde Frau ist seine Nichte. 

8.  Sie kaufen das erste Jackett, das der Verkäufer ihnen gezeigt hatte. 

9. Das letzte Jackett sitzt tadellos und der Herr kauft es. 

10. Das Jacket, das der Herr gekauft hat, ist ziemlich billig. 
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Aufgabe 2. Ordnen Sie die Textgliederung in richtiger 
Reihenfolge (2,5 Punkte). 

A. Ein großes Kaufhaus. 

B. Ein glücklicher Gedanke des Verkäufers. 

C. Ein Ehepaar und eine alte Dame. 

D. Zahlreiche Anproben. 

E. Die Kunden wählen den Anzug. 

 

Aufgabe 3. Ordnen Sie die Textteile in richtiger 
Reihenfolge (2,5 Punkte). 

 

Die Geschichte des Computers  

A 

1941 gelang ihm die Fertigstellung einer solchen Rechenmaschine. 
Unabhängig davon ging kurz darauf auch in Amerika ein Rechenautomat 
in Betrieb,  der nach dem gleichen Prinzip arbeitete. Ein entscheidender 
Durchbruch gelang durch die Entwicklung des Transistors im Jahr 1955.  

B 
Seit diesem Zeitpunkt überschlägt sich die Fortschritt im Computerbau. 
Immer leistungsfähigere, vielseitigere und preisgünstigere Computer und 
Peripheriegeräte kommen auf den Markt. 

C 

Schon früh hat der Mensch versucht, sich das rechnen zu erleichtern. Der 
erste Schritt war die Entwicklung von Zahlensystemen vor etwa 5000 
Jahren. Mit der Erfindung des Rechenbretts, der ersten mechanischen 
Rechenhilfe, vor etwa 3000 Jahren, beginnt die Geschichte des 
Computers.  

D 

Transistoren ermöglichten eine wesentliche Verkleinerung der  Geräte, 
führten zu einem geringeren Energieverbrauch und einer Beschleunigung 
der Rechenleistung. Mit der Erfindung des  Mikroprozessors (Chip) 
beschleunigte sich die Entwicklung dann rasant. Die Computer konnten 
immer kleiner gebaut werden, und gleichzeitig vergrößerte sich die 
Rechenleistung.  
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E 

Mit Hilfe von Kugeln oder Steinchen können daraus die vier 
Grundrechenarten ausgeführt werden. Vor etwa 300 Jahren entstanden 
zahnradgetriebene Rechenmaschinen.   Die erste elektro-mechanische 
Zähl- und Registriermaschine wurde 1880 bei der amerikanischen 
Volkzählung eingesetzt. Im Jahr  

1934 hatte der deutsche Ingenieur Karl Zause die Idee einer 
Rechenmaschine, die im Prinzip den heutigen Computern entsprach.  

 

 

Aufgabe 4. Sagen Sie es anders. Verwenden Sie dazu 
Wörter und Wendungen rechts (2,5 Punkte). 

 

1. So hatte er noch keine Pläne gemacht, als er den 
Urlaub antreten sollte.  

2. Ein Auto besaß er nicht.  

3. Die einen lobten die verjüngende Kraft ihres Wassers.  

4. Diesen Versprechungen gegenüber war Herr Breuer 
sehr skeptisch.  

5. 5. Es lag ihm nichts an einem Aufenthalt in einem 
bekannten Kurort.  

kein Interesse haben  
(an D)  

preisen 

beginnen 

haben 
 

nicht viel von D halten 

 

Niveau II 
Lexikalisch-gramatische Teste 

 

Aufgabe 1. Wählen Sie die richtige Variante (3 Punkte). 

1.  Daniel hat den Kuchen gebacken, _______ Simone am liebsten mag.  
A.  der  
B.  wen 
C.  den 
D.  Dass 
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2. Anneliese hat das _______ Buch besser gefallen. 
A.  alt  
B.  alte  
C.  alten  
D.  altes 

3. Mark weiß, daß Heinrich das Buch gestern _______ . 
A.  gelesen 
B.  liest 
C.  gelesen hat  
D.  lesen wird 

4. Das Spiel fängt _______ einer halben Stunde an. 
A.  in 
B.  auf 
C.  mit 
D.  An  

5. Der Film war _______ das Buch. 
A.  am besten wie  
B.  besser wie  
C.  gut als  
D.  gut wie 

6. Stefan mag Käse, _______ er mag kein Fleisch. 
A.  deshalb 
B.  oder 
C.  aber 
D.  außer 

7. Ich  _______ schon seit Tagen, bei Herrn Kronauer anzurufen. 
A.  verstehe  
B.  verschwinde  
C.  verstecke  
D.  versuche 

8. Beatrix, _______ du wie der Schauspieler in Casablanca heißt? 
A.  kennst  
B.  weißt  
C.  kannst  
D.  erinnerst 

9. Der Bus hat _______ Verspätung, wenn es schneit. 
A.  letzte Woche  
B.  während 
C.  immer  
D.  vor einem Jahr 

10. Pia ist noch zu jung. Sie _______ nicht alleine ins Kino gehen. 
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A.  darf  
B.  braucht  
C.  muß  
D.  hat 

11. Maria war gestern _______ Arzt.  
A. am 
B. zum 
C. beim 
D. nach 

12. Frau Meier hat gesagt, _______ sie um acht Uhr hier ist.  
A.  ob 
B.  da 
C.  dass 
D.  weil 

13. Die X-Strahlen wurden von Conrad Röntgen _______ .    

A.  erdacht 
B.  erfunden 
C.  entdeckt 
D.  erfahren 

14. In unserer Schule wurden viele Ausflüge organisiert, an ________ wir gern 
teilgenommen haben. 

A.  die  
B.  denen 
C.  den 
D.  Der 

15. Kolner Dom ist ein _______ gotischer Architektur. 
A. Meister 
B. Meisterwerk 
C. Werkmeister 
D. Meisterbild 

 

Aufgabe 2. Ergänzen Sie den Text mit den passenden 
Wörtern in der richtigen Form (3 Punkte). 

 

a. wiedersehen        b. mein        c. sich        d. wenn         e. können 
                          f. viel         g. werden          h. nett              i. obwohl           

 
Liebe Nicole, 
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_______ (1) Dank für deine Geburtstagsgrüße. Schade, dass du nicht zu 
meiner Party kommen _______ (2). Es hätte dir bestimmt Spaß gemacht, so viele 
Leute von früher _______ (3). Ich habe endlich einen Job! Ich habe dir ja in 
_______ _______________________ (4) letzten Brief geschrieben, dass ich viele 
Bewerbungen verschickt habe. Vor zwei Wochen _______ (5) ich zu einem 
Bewerbungsgespräch bei einem Möbelhaus eingeladen und stell _______  (6) 
vor, sie haben mich genommen! 

Jetzt arbeite ich seit drei Wochen als Verkäuferin. Der Chef und die Kollegen 
sind sehr _______ (7), die Kunden auch, _______ (8) sie manchmal etwas 
anstrengend sein können. Das Gehalt finde ich auch o.k. Ich bekomme sogar eine 
Provision, _______ (9) ich etwas verkaufe. 

Nicole, wann sehen wir uns mal? Hast du am Wochenende Zeit? 
Ich könnte zu dir kommen. 
Liebe Grüße 
Sabine 

Aufgabe 3. Lesen Sie den Bericht und wählen Sie das 
richtige Wort (a, b, c oder d) aus  (4 Punkte). 

Berlin im August 1961 

         Sabine K. erzählt: Ich war gerade drei 
Jahre alt, als die Mauer gebaut worden ist, 
und kann mich natürlich selbst nicht ... (1) 
diesen Tag erinnern. Aber meine Großeltern 
haben viel über die Ostberliner Augusttage 
1961 berichtet. Oma Else erzählte sowieso 
gern ... (2) aus dem alten Berlin: in den 20er 
Jahren, im und nach dem Krieg oder eben im 
August 1961. Manche ... (3) Geschichten habe 
ich im Laufe der Jahre bestimmt 30-mal 
gehört und fand sie immer noch spannend.  
„Oma, erzähl doch noch einmal.“ Von ihr habe 
ich über die Berliner und ihre Vergangenheit 
mehr gelernt und erfahren als aus manchem 
... (4). Hier eine kleine Augustgeschichte: „Es 
war gerade Ferienzeit und meine sechsjährige 
Enkelin Bärbel, ... (5) mit ihrer Mutter und 
Schwester in Zehlendorf (Westberlin) lebte, ... 
(6) wie jedes Jahr ihre Ferien bei uns in 
Treptow (Ostberlin). ... (7) wir hörten, dass 

1.  a)  in  

     b)  am  

     c)  an  

     d)  von 

2.  a)  Politik  

     b)  Geschichte  

     c)  Fakten  

     d)  Geschichten 

3.  a)  seiner  

     b)  seinen  

     c)  ihrer  

     d)  ihren 

4.  a)  Erzählung  

     b)  Geschichtsbuch  

     c)  Zeitung  
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eine Mauer gebaut wurde, habe ich mir eins, 
zwei, drei die Bärbel geschnappt. Wir haben 
wirklich unsere Beine in die Hand genommen 
und sind zum nächsten Bahnhof geflitzt. Ich 
konnte Bärbel gerade noch ... (8) Grenze in 
einen der letzten S-Bahn-Züge nach 
Westberlin setzen. Begleiten durfte ich sie 
nicht, aber sie kam wohlbehalten bei ihrer 
Mutter in Zehlendorf an. Das war knapp. 
Meine Tochter und meine Enkelinnen habe 
ich dann fast zwei Jahre – bis zum ersten 
Passierscheinabkommen 1963 – nicht 
gesehen.“  

         Aber Oma Else hatte noch Glück im 
Unglück, denn sie wurde bald Rentnerin und 
DDR-Rentner  ... (9) vier Wochen im Jahr in 
den Westen reisen. Das tat meine Oma auch 
und viele ... (10) und Freunde haben uns in 
Ostberlin besucht.  Zeitlebens hat sich Oma 
Else für die friedliche Koexistenz zwischen Ost 
und West ... (11) und die Wahrheit immer in 
der Mitte gesucht: Mit Berliner Herz und 
Schnauze hat sie sich oft über die 
Unzulänglichkeiten beider Systeme geäußert 
und  lange Zeit an ein besseres Deutschland 
im Osten des Landes geglaubt. Sie wünschte 
sich jedoch nichts sehnlicher, ... (12) Enkel- 
und Urenkelkinder in einem Berlin 
aufwachsen und leben. Sie ist 1987 gestorben 
und hat den Fall der Mauer  nicht mehr erlebt. 
Aber ihr Traum von einer vereinten Stadt ist in 
Erfüllung gegangen. 

 

     d)  Medien 

5.  a)  der  

     b)  denen  

     c)  deren  

     d)  die 

6.  a)  brachte  

     b)  verbrachte  

     c)  erbrachte  

     d)  vergnügte 

7.  a)  Als  

     b)  Denn  

     c)  Falls  

     d)  Wenn 

8.   a)  an der  

      b)  an die  

      c)  auf der  

      d)  auf die 

9.  a)  mussten  

     b)  durften  

     c)  brauchten  

     d)  wollten 

10.  a)  Verwande  

       b)  Verwandte  

       c)  Verwandter  

       d)  Verwandten 

11.  a)  gesorgt  

       b)  gekämpft  

       c)  bemüht  

       d)  gehalten 
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12.  a)  je mehr  

       b)  als dass  

       c)  trotzdem  

       d)  während 

 

 

Niveau III 
Schriftlicher Ausdruck 

 

Aufgabe 1. Lesen Sie die Argumente pro und kontra 
Sport. Welchen stimmen Sie zu und welchen nicht? 
Schreiben Sie, welche Rolle Sport in Ihrem Leben spielt (5 
Punkte). 

1. Sport macht Spaß. 

2. Viele Sportarten sind sehr teuer, z.B., Skifahren und Reiten. 

3. Gewinnen ist ein tolles Gefühl. 

4. Sport ist langweilig. 

5. Man bleibt fit und gesund. 

6. Viele Sportarten kann man immer und überall treiben. 

7. Man kann sich manchmal verletzen. 

8. Man kann mit Freunden etwas Gemeinsames machen. 

9. Sport kann man nicht in jeder Jahreszeit treiben. 

 

Aufgabe 2. Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema „Die 
Rolle der Fremdsprachen in der modernen Welt“ (zirka 
20 Sätze). (5 Punkte) 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
11 КЛАС 
 

 

Niveau I 
Leseverstehen 
Lesen Sie den Text und machen Sie Aufgaben dazu.  

 

Reise in den Harz 
 

Im letzten Jahr fuhr meine Mutter mit mir in den Harz. Da ich mich sehr für 
alte Städte interessierte, wählten wir Wernigerode. 

Als wir ankamen, machten wir als erstes einen Stadtbummel. Ich bewunderte 
die alten, reich mit Schnitzereien verzierten Fachwerkhäuser. Besonders 
beeindruckte mich das alte Rathaus aus dem Mittelalter. Wie viele Handwerker 
mögen wohl ihre ganze Kunst angewandt haben, damit es so schön wurde! Dieses 
Rathaus und viele andere Häuser in Wernigerode wurden vor einigen Jahren 
restauriert. Das hat mir besonders gefallen, denn man kann ja nicht alles Alte 
abreißen und neue Häuser hinbauen. Die historisch wertvollen Gebäude sollen ja 
nicht nur uns, sondern auch nachfolgende Generationen erfreuen. 

Danach sahen wir uns ein Museum an, das sehr schön auf einem Berg liegt. 
Von dort oben hat man eine weite Sicht auf die Landschaft. Da es Herbst und 
sonniges Wetter war, erblickten wir ringsum herrliche Laubwälder in den Farben 
gelb, orange und rotbraun. Ich fand es einfach großartig. Wir wollten den Tag so 
gut wie möglich nutzen und so verzichteten wir auf das Mittagessen und fuhren 
gleich nach Rübeland zu den Tropfsteinhöhlen. 

Ich war noch nie in einer Höhle gewesen und so war ich erstaunt, was die 
Natur im Laufe von Millionen Jahren aus Wasser und Kalkstein für merkwürdige 
Gebilde gezaubert hat. Manche Tropfsteine sahen aus wie Märchenfiguren oder 
Tiere, andere bildeten riesige Säulen oder hingen von der Decke herab. Ich konnte 
mir kaum vorstellen, dass wir uns fünfzig bis hundert Meter unter der Erde 
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befanden. Ich fand alles wunderschön. Am liebsten hätte ich mir noch mehr 
angesehen, aber leider mussten wir abends wieder nach Hause fahren. 

Überwältigt von den vielen Eindrücken, aber froh über den erlebnisreichen 
Tag schlief ich am Abend ein. Hoffentlich habe ich bald einmal Gelegenheit, einen 
längeren Urlaub im Harz zu verbringen. 

Aufgabe 1. Wählen Sie die richtige  
Variante (2,5 Punkte). 

1. Warum wählte die Ich-Erzählerin Werbigerode? 
a) sie interessiert sich für moderne Städte 
b) sie interessiert sich für kleine Städte 
c) sie interessiert sich für alte Städte 
d) sie wollte diese Stadt schon seit langem besuchen 

2. Was beeindruckte sie besonders? 
a) verzierte Fachwerkhäuser 
b) Museen 
c) moderne Wohnhäuser 
d) das alte Rathaus aus dem Mittelalter 

3. Wo konnte man eine weite Sicht auf die Landschaft bekommen? 
a) von einem Berg 
b) aus dem Bus 
c) vom Dach eines Museums 
d) vom Hotel 

4. Warum verzichteten die Ich-Erzählerin und ihre Mutter auf das Mittagessen? 
a) sie wollten ins Museum gehen 
b) sie wollten nach Rübenland zu den Tropfsteinhöhlen fahren 
c) sie wollten einen Stadtbummel machen 
d) sie wollten nach Hause fahren 

5. Worüber war die Ich-Erzählerin in den Tropfsteinhöhlen erstaunt? 
a) über das Leben der Menschen im Laufe von Millionen Jahren 
b) über die Kunstwerke 
c) darüber, was die Natur aus Wasser und Kalkstein geschaffen hat 
d) über die Schönheit der Natur 

6. Wie tief befand sie sich unter der Erde? 
a) bis hundert Meter 
b) bis zweihundert Meter 
c) nicht besonders tief 
d) so ungefähr fünfhundert Meter 

7. Warum konnten sie sich nichts mehr ansehen? 
a) sie wollten essen 
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b) es war schon tiefe Nacht 
c) sie mussten zurück nach Hause 
d) alles war schon zu 

8. Was hat der Ich-Erzählerin besonders gefallen? 

a) dass viele Häuser in Wernigerode restauriert wurden 
b) herrliche Laubwälder in den Farben gelb, orange und rotbraun  
c) die alten, reich mit Schnitzereien verzierten Fachwerkhäuser 
d) die Fahrt nach Rübeland zu den Tropfsteinhöhlen 

9. Warum kann man nicht alles Alte abreißen? 

a) weil viele Handwerker ihre ganze Kunst angewandt haben mögen 
b) weil die historisch wertvollen Gebäude auch nachfolgende Generationen 
erfreuen sollen 
c) weil diese schönen Gebäude alte Meister gebaut haben  
d) weil sie viele Touristen in die Stadt anlocken 

10.  ... schlief die Ich-Erzählerin am Abend ein.   

a) überwältigt von den Gelegenheiten 
b) überwältigt von vielen Eindrücken 
c) müde und kraftlos 
d) zufrieden und glücklich 

 

Aufgabe 2. Stellen Sie 5 Fragen zum Text (2,5 Punkte). 

1. Eine Frage zum Subjekt // Питання до підмета 

2. Eine Frage zum Prädikat // Питання до присудка 

3. Eine Frage zum Objekt // Питання до додатка 

4. Eine Frage zum Attribut // Питання до означення 

5. Eine Frage zur Adverbialbestimmung (des Ortes, der Zeit, der Art und 
Weise usw.) // Питання до обставини (місця, часу, способу дії) 

 

 

Aufgabe 3. Ergänzen Sie den Text mit gegebenen 
Pronomina (2,5 Punkte). 

er – ihn – ihm – seine – sein – ich – seinem – seinen – du – wir – dir – sich 

(Die Wörter können mehrmals verwendet werden) 
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Liebe Ulrike,  

ich weiß, dass ich lange nicht mehr geschrieben habe. Aber in der letzten Zeit hatte 
ich den Kopf voller Gedanken und es ist so viel Neues passiert. Ich habe einen 
neuen Mann kennen gelernt. Er heißt Fritz.  ........... (1) ist Steuerberater. Vor zwei 
Monaten war ich mit Bekannten bei einem Essen, dort habe ich ........... (2) kennen 
gelernt. 

 Er hat mir zuerst gar nicht so gefallen, er ist nämlich eigentlich gar nicht mein Typ: 
........... (3) Haare sind dunkel und ........... (4) ist unter 1,70 m. Aber als wir uns 
unterhalten haben, war ........... (5) unheimlich lustig, ich musste dauernd über 
........... (6) lachen. ........... (7) Humor ist sehr spritzig, ........... (8) kann ........... (9) 
auch selbst auf den Arm nehmen. 

........... (10) Familie kommt übrigens aus derselben Stadt wie meine, vielleicht bin 

........... (11)  ........... (12) früher schon mal begegnet. 

Nach der Party haben ........... (13) uns zunächst aus den Augen verloren, obwohl 
ich immer an ........... (14) denken musste. Ich wusste damals noch nicht mal ........... 
(15) Namen. Also habe ich bei ........... (16) Freund angerufen; das war mir ein 
bisschen peinlich, darum habe ich gesagt, ich bräuchte einen Steuerberater, ob 
........... (17)  mir nicht ........... (18) Telefonnummer geben könne. ........... (19) 
Freund hat gelacht und gesagt, dass ........... (20) selbst gerade vor ein paar Minuten 
angerufen und nach meiner Nummer gefragt habe, weil ........... (21)  angeblich ein 
Buch ausleihen wolle, von dem ich ........... (22) erzählt hätte. Naja, den Rest kannst 
du ........... (23) vorstellen: wenn ........... (24) nicht gestorben sind, dann ... 

Ach übrigens, brauchst ........... (25) auch einen Steuerberater? 

Melde dich doch mal. Bis dann! 
Deine Monika 

 

Aufgabe 4. Lesen Sie den Text und machen Sie die 
Aufgabe danach (2,5 Punkte). 

 

Lachen im Verein 

1995 hat der indische Arzt Madan Kataria eine neue Yoga-Form bekannt 
gemacht: das Yoga des Lachens. In Bombay eröffnete er den ersten Lach-Verein. 
Jetzt gibt es Lach-Vereine auf der ganzen Welt. Allein in Deutschland findet man 70 
Vereine, wo man sich zum Lachen trifft. Leider ist die Situation heute anders als 
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früher. Der Lach-Forscher Michael Titze sagt, dass die Menschen 1950 täglich noch 
circa 18 Minuten gelacht haben – heute sind es nur noch circa 6 Minuten. Titze 
erklärt das mit den heutigen Problemen auf dem Arbeitsmarkt. 

Aber ein einfaches Ha-ha ist nicht genug. Erst intensives, langes, 
wiederholtes Lachen macht wirklich gesund. Außerdem: Wer lacht, ist glücklich und 
ein glücklicher Mensch findet leichter Kontakt zu anderen Menschen, hat mehr 
Freunde und Bekannte.  

Schon das Baby lacht – aber oft verstehen wir das Lachen von Babys falsch 
und denken, es lacht über unsere Spiele mit ihm. Wirklich ist das Lachen von Babys 
nur ein technischer Trick der Natur, wenn das Baby uns nämlich zeigen will, dass es 
unseren Kontakt sucht. 
 

Sind die Aussagen richtig (+) oder falsch (–)? 

1. Lachvereine findet man heute überall.     

2. 1950 haben die Leute weniger gelacht.     

3. Früher wusste man nicht, dass Lachen gesund ist.     

4. Schon ein kurzes Lachen macht gesund.     

5. Lachende Menschen finden schneller Freunde.      
 

 

Niveau II 
Lexikalisch-gramatische Teste 

 

Aufgabe 1. Wählen Sie die richtige Variante (3 Punkte). 

 

1. Unter der Elbe _______ ein Tunnel _______ . 

a) wurde gebaut 

b) würde gebaut  

с) hat gebaut 
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2. Der Fernseher _______ _______ . 

a) wird reparieren 

b) wird repariert  

с) werdet repariert 

3. Das Kind, _______ Mutter fortgegangen ist, weint laut. 

a) das 

b) des 

с) dessen 

4. Die Mädchen, mit _______ ich eben gesprochen habe, sind meine besten 
Freundinnen. 

a) die 

b) denen 

с) den 

5. Ich schreibe selten, _______ ich sehr wenig Zeit habe. 

a) denn 

b) ob 

с) weil 

6. Das Brandenburger Tor ist _______ Berlins. 

a) das Wahrzeichen  

b) das Warenzeichen 

с) die Wahrsage 

7. Mein Bruder schreibt, _______ er uns bald besucht. 

a) was 

b) dass 

с) obwohl 

8. _______ wir Ferien haben, verreisen wir immer. 

a) Als 
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b) Wenn 

с) Da 

9. Was habt ihr _______ gesehen? 

a) im Weg 

b) auf dem Weg           

с) unterwegs 

10. Wir haben über das Schulsystem in Deutschland  _______ . 

a) erfunden 

b) erfahren 

с) erdacht 

11. Jörn, _______ bitte das Fenster auf! Mir ist ziemlich warm.  

a) mach' 

b) machte 

с) machen 

12. Hartmut hat das Buch auf _______ Tisch gelegt. 

a) der 

b) dem 

с) den 

13. Ich habe deinen Brief nicht bekommen, sonst _______ ich _______ . 

a) hätte ... geantwortet 

b) würde ... geantwortet  

с) habe ... geantwortet 

14. Wenn er mehr Fremdsprachen könnte, _______ er diese Arbeit bekommen. 

a) wäre 

b) hätte 

с) würde 
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15. _______ sie die Universität absolviert hatte, arbeitete sie als Dolmetscherin. 

a) Während 

b) Nachdem 

с) Wenn 

 

Aufgabe 2. Finden Sie richtige Antwort auf die Fragen (3 
Punkte). 

1. In welchem Satz ist die Konjugation falsch? 

a) Ich würde gern einen Kaffee trinken. 

b) Er hätte gern einen Kaffee. 

c) Sie möchtet einen Kaffee. 

2. Welcher Satz ist nicht so höflich? 

a) Darf ich hier telefonieren? 

b) Wo könnte ich hier telefonieren? 

c) Ich will telefonieren. 

3. Welches Wort passt zu jedem Satz? 

a) Heute möchte ich über unser neues Projekt .... 

b) Kann ich bitte Frau Löwe ...? 

c) Morgen muss ich mit dem Chef unbedingt ... . 

4.  In welcher Zeile sind nicht alle Wörter maskulin? 

a) Computer, Chef, Bildschirm 

b) Stuhl, Stecker, Bild 

c) Fernseher, Laptop, Brief 

5. Welche Antwort ist richtig auf die Frage: „Hätten Sie nächste Woche Zeit?“ 

a) Ja, das passt mir prima. 

b) Es tut mir leid, aber am Dienstag habe ich schon andere Termine. 

c) An welchem Tag? 
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6. Welcher Satz ist grammatisch nicht richtig? Korrigieren Sie den Fehler. 

a) Ich möchte Sie unser neues Produkt vorstellen. 

b) Könnte ich heute Nachmittag mit dir sprechen? 

c) Mein Kollege würde Sie gern am 13. Juni um 12 Uhr besuchen. 
 

Aufgabe 3. Lesen Sie den Text. Wählen und setzen Sie 
die passenden Verben ein (4 Punkte). 

Wintermüdigkeit 

Antriebslosigkeit in der kalten Jahreszeit – das muss nicht sein. 

Die Tage (1)  _______ dunkler und kürzer, die Temperaturen (2)  _____  . Die 
Folge: viele Menschen (3)             müde und depressiv. Hier ein paar Tipps gegen 
diese typischen Wintergefühle. 

Für Büromuffel bietet sich folgender Tipp an: Den Schreibtisch möglichst näher 
ans Fenster rücken, damit man möglichst viel Helligkeit (4)   . Das schränkt 
die Produktion des Müdigkeitshormons Melatonin ein. 

Als Gegenmaßnahme gegen Melatonin empfiehlt es sich auch, Schokolade zu 
essen – natürlich nicht zu viel! Schokolade setzt das Glückshormon frei. 

Bewegung (5)  _______  auch im Winter wichtig: Wintersport mit Freunden 
(6)                    

 ____ Spaß und ein romantischer Winterspaziergang mit der Partnerin oder 
dem Partner lädt bei der Rückkehr zu gemütlichem Kuscheln vor dem Kaminfeuer 
ein. 

Auch Bewegung im Haus (7) _____ wunderbar gegen die Wintermüdigkeit 
helfen. (8)                Sie heiße Musik auf und (9)    und    Sie dazu. Je 
verrückter, desto besser, das (10)               die Laune und (11)               für Lacher. 
Wer selber                                                                                                                         ______ 
(12), sollte Anis, Vanille, Zimt, Kardamom, Muskat, Nelken und Ingwer in den Teig 
mischen, um die Abwehrkräfte zu (13)            . Natürlich kann man auch 
entsprechendes Gebäck (14) ________ . 
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Leuchtende Farben beleben das Gemüt. Schwarz und Grau (15) ________  
zwar als edle Modefarben, aber frisch und fröhlich sind sie nicht gerade. (16) _  Sie 
für die gute Laune einfach mal lebendige Farben: Grün, strahlendes Gelb und Blau 
sowie bestechendes Rot (17) _____ Gefühl und Kreativität und (18)               
garantiert die Laune. 

Wenn die Winterdepression trotzdem keinen Schritt (19)             , (20)
 _________________________________________________ nur noch die Flucht 
nach vorne: Eine Reise in wärmere Gefilde. 

 

(1) a) kommen b) werden c) bleiben d) waren 

(2) a) sinken b) steigen c) fallen d) absteigen 

(3) a) haben b) schlafen c) werden d) arbeiten 

(4) a) schenkt b) hat c) kriegt d) ist 

(5) a) hat b) ist c) empfiehlt d) steigt 

(6) a) hat b) macht c) bekommt d) ist 

(7) a) kann b) ist c) hat d) muss 

(8) a) Geben b) Nehmen c) Stellen d) Legen 

(9) a) singen und 
tanzen 

b) schlafen und 
kuscheln 

c) essen und 
trinken 

d) malen und 
lesen 

(10) a) sinkt b) hebt c) bekommt d) nimmt 

(11) a) kümmert b) bietet c) sorgt d) interessiert 

(12) a) bäckt b) isst c) trinkt d) kocht 

(13) a) schwächen b) haben c) bekommen d) stärken 

(14) a) backen b) essen c) einkaufen d) geben 

(15) a) zeichnen b) tragen c) gelten d) geben 

(16) a) Benutzen  b) Betrachten c) Bewundern d) Bekommen 
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(17) a) inspirieren b) 
demonstrieren  c) generieren  d) interessieren 

(18) a) heben b) werfen c) senken d) verderben 

(19) a) schwächt b) zurückweicht c) wirft d) empfiehlt 

(20) a) stört b) bietet c) hilft d) kommt 

 
 

Niveau III 
Schriftlicher Ausdruck 

 

Aufgabe 1. Äußern Sie sich zur folgenden Situation: Was 
würden Sie in Deutschland gern tun, wenn Sie eine Reise 
nach Deutschland unternehmen würden? (5 Punkte). 

 

Aufgabe 2. Schreiben Sie einen Aufsatz  
(zirka 20-25 Sätze) zum Thema „Meine Zukunftspläne“  
(5 Punkte). 
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ІСПАНСЬКА МОВА 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ  
9 КЛАС 

 

PRIMER NIVEL 

 

1. Usar la forma correcta de pronombres posesivos: 

1. Nadie conoce (de ustedes) proyectos para el futuro. _____________ 

2. Ahí vienen (de vosotros) amigas._____________ 

3. No salía con Luisa sino con (de ella) hermana. ______________ 

4. El relojero ha arreglado (de ti) reloj. _______________ 

5. Impedimos que (de nosotros) hijos vean imágenes violentas. _______ 

6. Le devuelvo (de usted) libros. _____________ 

7. Fue invitado por (de mí) padres. ___________ 

8. No me llevo muy bien con  (de ellos) abuelos. ___________ 

9.  (de vosotros) problema no es muy grave. ____________ 

10.  (de mí) hermano y yo preparamos el almuerzo. ______________    
 

2. Completa las frases con el verbo SER, ESTAR, TENER, 
HAY. 
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3. Rellena los huecos con A, AL, A LA, A LOS, A LAS: 

 

1. Voy _________ estadio. 

2. Voy __________Sevilla. 

3. Voy _________ bolera. 

4. Voy __________ piscina. 

5. Voy _________ centro. 

6. Voy _________ Londres. 

7. Voy __________ farmacia. 

8. Voy _________ cine. 

9. Voy __________ discoteca. 

10. Voy ___________ teatro. 

 

4. Escribe la preposición correcta para cada oración: 

 

1. Mis padres están ………….el teatro. 

2. Para entrar al concierto tendréis que esperar ………….las 21 h. 

3. Creo que el collar no es ………….oro. 

4. He quedado …………Raquel para ir a la playa. 

5. ……….las noticias, la semana que viene va a llover sin parar. 

6. Llamé ……………teléfono para preguntar por el puesto de trabajo. 

7. El libro que compré es ……………ti. 

8. Conozco a Juan …………….hace que éramos pequeños. 

9. ¿Vamos hoy  ………..el cine? 

10. Vivo …………… Galicia  desde hace 4 meses. 
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SEGUNDO NIVEL 

 

5. Poner en orden las palabras formando las oraciones: 

 
1. inteligente hermana. Rosa su es que más  
__________________________________________ 
2. es mejor La libro. película que el  
__________________________________________ 
3. otros. más que alumno atento los es Este  
__________________________________________ 
4. difícil este como ejercicio tan Este dictado. es  
____________________________________________ 
5. menor padre madre. Mi es que mi  
____________________________________________ 
6. grande que más es Francia España.  
______________________________________ 
7. este chica chico. más es amable que Esta  
________________________________________ 
8. Mi mi como tan hermano. es Julia alta amiga  
__________________________________________ 
9. que febrero. es Diciembre frío más  
__________________________________________ 
10. como corazón tan Su grande océano. es el  
___________________________________________ 
 

6. Utiliza el adjetivo con el significado opuesto: 

 

1. Tu amiga tiene un carácter ALEGRE.  …………………… 

2. El problema es muy FÁCIL.                …………………… 

3. Mi hermana es muy BAJA.                  …………………… 

4. Las mercancías son CARAS.               …………………… 

5. Nuestro padre es muy JOVEN.             …………………… 

6. Vuestra calle es ESTRECHA.             ……………………… 

7. El café está FRÍO.                               ……………………… 



58 

8. Aquel tren es muy LENTO.                ……………………… 

9. Javier es POBRE.                                ……………………… 

10. Este hombre es SIMPÁTICO.           ……………………… 

11. Esta película es BUENA.                  ……………………… 

12. Nuestra ciudad es PEQUEÑA.         ……………………… 

13. Es un color CLARO.                       ………………………. 

 

7. Del presente al Pretérito Perfecto. 

 

1. Yo voy a casa.  ………………………. ………………………. 

2. Yo veo mi pueblo.  ………………………. …………………… 

3. La pipa es de barro.  ………………………. …………………. 

4. Nosotros cantaremos hoy.  ………………………. …………… 

5. Tomad los bolsos.  ………………………. …………………… 

6. Me mira mucho.  ………………………. ………………………. 

7. No tienes dinero.  ………………………. ………………………. 

8. Ellos hacen los ejercicios.  ………………………. …………….. 

9. Mi madre se llama como su marido.  ………………………. ….. 

10. Estoy un poco enfermo.  ………………………. ……………… 
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TERCER NIVEL 

 

8. Lee con atención el siguiente texto y contesta a 
todas las preguntas. 
Paola aprende español 

Me llamo Paola, soy una chica italiana. Tengo dieciséis años y aprendo 
español en el instituto. Somos treinta alumnos en clase. Nuestro profesor se llama 
Alberto y es de Sevilla, una ciudad de España, pero hace cinco años que vive en 
Italia. Tiene treinta y ocho años. Está casado con una chica italiana y tienen dos 
hijos. Alberto habla muy bien el italiano, pero no entiende inglés. 

En clase de español nos divertimos mucho. Hacemos cosas diferentes: 
leemos textos, aprendemos palabras nuevas, escuchamos canciones y escribimos 
diálogos. El profesor nos habla todo el tiempo en español. Es un poco difícil pero a 
mí me gusta mucho hablar en español. Tengo clases de español todos los días 
menos los martes y los viernes. 

Mis amigas y yo comemos en el colegio los martes y los jueves porque por 
las tardes jugamos al baloncesto. Después voy a casa y antes de cenar siempre hago 
mis deberes. 

Los fines de semana practico español con mi amigo Fernando, es de Madrid. 
Hablamos por Internet y me corrige cuando escribo mal. También me gusta leer y 
a veces voy al cine con mis amigos. 

El profesor de español habla.................................................................................  

a) español e italiano      b) español, italiano e inglés        c) solo español 

2. En la clase de Paola hay............... estudiantes.  

a) dieciséis                b) treinta               c) treinta y ocho 

3. Paola tiene clase de español........................  

a) todos los días        b) los lunes, miércoles y jueves       c) los martes y los 
viernes 

4. Dos días a la semana por las tardes Paola.........  

a) escucha música           b) hace sus deberes                c) juega al baloncesto 
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5. A Paola le gusta mucho............................. 

hablar en español              b) jugar al fútbol             c) comer en el colegio 

6. Paola y sus amigas comen en el colegio............  

a) todos los días      b) tres días a la semana           c) dos veces a la semana 

9. Situación. 
Un filósofo griego dijo que la música es para el alma lo 
que la gimnasia para el cuerpo. ¿Estás de acuerdo con 
esta opinión? 
¿Te gusta la música? ¿Qué música prefieres?  
¿Por qué se escucha poco, sobre todo por los jóvenes, 
la música clásica?  
Habla de tus músicos o cantantes favoritos. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ 
10 КЛАС  

 

PRIMER NIVEL 

 

1. Relacionar para formar parejas de sinónimos: 

1. hablar                             a) dar 

2. ascender                         b) agotado 

3. oculto                             c) subir 

4. cansado                          d) charlar 

5. entregar                          e) escondido 

6. Izquierda                         f) fuera 

7. felicidad                          g) tranquilizar 

8. calmar                            h) parar 

9. detener                            i) dicha 

10. constipado                     j) catarro 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10. 

          

 

2. Completa las frases con los verbos (Ser – Estar – 
Haber) según corresponda.  

 
1. NO _________________ LECHE EN EL FRIGORÍFICO. 

▪ es 
▪ está 
▪ hay 

2. LA FIESTA ______________ EN LA DISCOTECA. 
▪ es 
▪ está 
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▪ hay 
 

3. TU NO _________ESPAÑOL SINO AMERICANO. 
▪ eres 
▪ estás 

 
4. EN ESE BAR NO ______________ BUENAS TAPAS. 

▪ son 
▪ están 
▪ hay 

 
5. AUNQUE ___________ MÉDICO ____________ DE ENFERMERO. 

▪ está / es 
▪ es / está 

 
6. ANTONIO ___________ MÁS ALTO QUE LUÍS. 

▪ es 
▪ está 
▪ hay 

 

7. ¿QUÉ ___________ DELANTE DE LA PUERTA?. 
▪ es 
▪ está 
▪ hay 

 

8. EL COCHE _____________ DELANTE DE LA PUERTA. 
▪ es 
▪ está 
▪ hay 

 

9. ¿CUÁLES ___________ TUS MALETAS? AQUELLAS QUE _____________EN EL 
SUELO O LAS QUE ___________ DELANTE DE LA PUERTA. 

▪ están / hay / son 
▪ son / hay / están 
▪ están / son / hay 

10. LA LLAVE DE LA PUERTA ___________ LA QUE ___________ EN EL LLAVERO 
O LA QUE _________SOBRE LA CAMA. 

▪ está / hay / es 
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▪ es / hay / está 

3. Relacionar para formar parejas de antónimos: 

1.rubio                           a) lejos 

2. joven                          b) viejo 

3. irse                             c) a la izquierda 

4. guapo                         d) bajar 

5. salir                            e) abajo 

6. subir                           f) frío 

7. caliente                       g) negro 

8. сerca                          h) feo 

9. a la derecha               i) venir 

10. arriba                        j) entrar 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10. 

          

 

4. Completa las frases con una de las palabras del 
recuadro. 

 
periodista, isla, montaña, navegar, cómodas, moreno, panadería, a pie, 

discoteca, al lado de, abuela, quiosco 
 

1. Mi novio es....................... Tiene el pelo negro y es muy alto. 
2. – ¿Quién es esa mujer tan elegante? 
-Es mi........................ La madre de mi madre. 
3. El salón está........................la cocina. 
4. Ve a la........................y compra pan. 
5. Juan trabaja en un periódico. Es..................... 
6. Siempre voy al supermercado..............porque está cerca de mi casa. 
7. Esta mañana he comprado el periódico en el........................ 
8. Las zapatillas de deporte son muy........................ 
9. Ayer fuimos a bailar a una.......................... 
10. Me encanta....................por Internet. Es muy interesante. 
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11. ¿Dónde quieres ir este verano a la playa o a la........................? 
12. Chipre es una........................muy turística. 

SEGUNDO NIVEL 

 

5. Completa los huecos con la forma correcta del 
pretérito indefinido.  

 
Elisa (llegar) ………………… de la oficina a las cinco. En casa, (encender / ella) 
………………. la radio y (escuchar) ………………… su programa favorito. Más tarde, su 
madre y ella (preparar) …………………. la cena. Juntas (celebrar) ………………… el 
nuevo proyecto de Elisa. Su madre (entrar)……………….. en el salón con una botella 
de champán. La (abrir) ………………….y (brindar / ellas) …………………..… 
Después de cenar, Elisa (subir) ……………… a su habitación y (sentarse) 
…………………un rato y (escribir) ……………………algunos mensajes a sus amigas. Les 
(contar) ……………….….. sobre su proyecto. Al cabo de un rato, (hablar) 
……………………… con Miguel por Skype. Después de charlar un rato, 
(terminar/ellos) ……………….. la llamada y Elisa (acostarse) …………………… 
¡Menudo día! 

6. Ordenar palabras en frases desordenadas.  

1. bastante anécdotas Me divirtieron las del cómico.  
2. fabrica me El empleado de la dos kilos regaló se azúcar.  
3. del barco mástil huracán derribó el El viejo.  
4. mareó avión Mi primo a Tokio y no se fue en.  
5. estación No de prisa por el anden andén de la.  

6. hábito habito en el he tomado el hotel de leer Desde 
que.  

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________ 
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7. Lectura. 

La Navidad en España 

 

A finales de noviembre se llenan las calles españolas de luces navideñas. En 
los centros comerciales se escuchan villancicos, en los restaurantes se ofrece turrón 
de postre y los niños escriben su carta de deseos a Papá Noel y los Reyes Magos. 

En la Plaza Mayor de Madrid se monta el tradicional Mercado de Navidad. 
Allí se pueden comprar figuras del Belén: el niño Jesús, la virgen María, José, un 
buey y una mula, un ángel, los tres Reyes Magos con sus tres camellos y la estrella 
de Belén. La tradición del Belén está tan arraigada que la escena de nacimiento se 
puede completar con todo tipo de personajes, como una pastora con un cordero o 
un panadero con su horno de pan. Además del Belén, también es costumbre 
colocar un árbol de Navidad y decorarlo con bolas y espumillones. 

La Navidad empieza la tarde del 24 de diciembre con la Misa del Gallo. En las 
iglesias se celebra el nacimiento de Jesús. Esa noche es Nochebuena y toda la 
familia se reúne para cenar y desearse «Feliz Navidad». El 25 por la mañana, los 
más pequeños se despiertan temprano y corren a abrir los regalos de Papá Noel. A 
mediodía se reúnen las familias de nuevo para la comida de Navidad. 

El 31 de diciembre es Nochevieja. Las familias se sientan juntas a la mesa y 
cenan hasta medianoche. A las doce en punto, se retransmiten por televisión las 
doce campanadas desde la Plaza del Sol de Madrid. Hay que comerse una uva con 
cada campanada para dar la bienvenida al año que comienza y tener suerte los 
doce meses. Todos brindan con cava y se desean «Feliz Año Nuevo». 

La Navidad continúa y el 5 de enero las cabalgatas de los Reyes Magos 
inundan las calles. Hacen desfiles con carrozas y lanzan caramelos al público. 
Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos de Oriente, dejan sus regalos en las 
casas durante la noche. El 6 de enero es el Día de Reyes. Por la mañana se abren 
los regalos de los Reyes Magos en familia y se desayuna Roscón de Reyes con 
chocolate caliente. 

 

1. 1. ¿Cuándo comienzan a sonar los villancicos en la tiendas? 
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◦ En noviembre 

◦ A principios de diciembre. 

◦ A finales de diciembre. 
2. ¿Cuándo es Navidad en España? 

◦ Desde el primer domingo de Adviento hasta el 25 de diciembre. 

◦ Desde Nochebuena hasta Nochevieja. 

◦ Desde Nochebuena hasta el Día de Reyes. 
3. ¿Dónde se compran tradicionalmente las figuras del Belén en Madrid? 

◦ En la Plaza Mayor. 

◦ En la Plaza del Sol. 

◦ En la Plaza de España. 
4. ¿Cuántos personajes puede tener un Belén? 

◦ 10 

◦ 13 

◦ Incontables 
5. ¿Cuándo se abren los regalos de Papá Noel? 

◦ La noche del 24 de diciembre. 

◦ La mañana del 25 de diciembre. 

◦ La mañana del 6 de enero. 
6. ¿Por qué se toman uvas en Nochevieja? 

◦ Para tener suerte los doce meses del año que comienza. 

◦ Para despedir el año que ha acabado. 

◦ Porque es una fruta de temporada en diciembre. 
7. ¿Cómo y cuándo se toman las uvas de Nochevieja? 

◦ A medianoche al ritmo de las campanadas. 

◦ Antes de cenar, al ritmo de las campanadas. 

◦ Como postre, después de cenar. 
8. ¿Cuándo se toma el Roscón de Reyes? 

◦ El 5 de enero después de la cabalgata de Reyes. 

◦ La mañana del Día de Reyes. 
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◦ Durante toda la Navidad.                     
                      

EL TERCER NIVEL 
 

8. Responde a las siguientes preguntas marcando la 
respuesta correcta a, b, c o d según corresponda. 

 
1. ¡Vete a freír espárragos! significa: 
a) ¡Qué descarado eres! 
b) No has entendido nada 
c) ¡Basta ya! ¡Déjame en paz! 
d) ¡Haz tú la comida! 
  
2. Dicen que España es uno de los países más _______ del mundo, según la 
OMS, después de Japón. 
a) sonoro 
b) ruidoso 
c) sordo 
d) ecológico 
  
3. Cuando alguien nace, se casa o se muere, tiene que hacerlo constar en el 
_________ 
a) censo 
b) listado 
c) registro civil 
d) folleto 
  
4. “Proliferar” significa: 
a) multiplicarse 
b) extenderse 
c) ir más allá 
d) llenar 
  
5. A mí me parece lógico que los amigos me _________ para pedirme cosas. 
a) llamen 
b) llaman 
c) llamaran 
d) llamarán 
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6. Está claro que ver mucho la televisión __________ a los niños. 
a) perjudique 
b) perjudicará 
c) perjudica 
d) beneficie 
  
7. Aquí está, señores y señoras, ____________ 
a) Un teléfono móvil muy moderno 
b) Un teléfono móvil más moderno que el mundo 
c) El teléfono móvil más inteligente del momento 
d) El teléfono móvil que es más inteligente 
  
8. Es natural que la gente ___________ por el ruido. 
a) protestó 
b) proteste 
c) protestaría 
d) protesta 
  
9. A. ¿Le atienden? 
    B. ___________ 
a) Sí, no quiero nada 
b) No, no quiero nada 
c) No. Estoy mirando estas herramientas… 
d) Sí, me atienden mucho 
  
10. En este establecimiento se venden los ________ vinos del mundo. 
a) buenos 
b) caros 
c) mejores 
d) especiales 
11. ” El lago de los cisnes” ______ es de Beethoven, _______ de Tchaikovski. 
a) no… sino. 
b) no sólo… sino también 
c) sólo… y también 
d) no… pero 
  
12. El ladrón fue condenado por ________ a dos años de cárcel. 
a) el juez 
b) el abogado 
c) el culpable 
d) el juicio 
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13. Si Vd. paga la _______ , puede salir en libertad. 
a) la multa 
b) la fianza 
c) el delito 
d) al testigo 
  
14. Juan y su hermana Ángeles _______ tres años. 
a) tienen más de 
b) son menos de 
c) se llevan 
d) es mayor de 
  
15. A. ¿Sabes?, me he casado 
      B. __________________ 
a) ¡Qué bien! ¡Enhorabuena! 
b) No creo 
c) Sí, eso es bueno 
d) ¡Menos mal! 
  
16. A. ¿Y Juan? ¿Qué sabes de él? 
      B. Nada, se fue de la empresa sin que nadie ___________ 
a) dijera algo 
b) vio nada 
c) se enterara 
d) estaba allí 
  
17. Como no te __________ la comida, no hay helado de postre. 
a) terminarás 
b) termines 
c) terminas 
d) terminaste 
18. No pudimos llegar a tiempo a la reunión porque ______ estropeó el coche. 
a) se 
b) se me 
c) se nos 
d) se lo 
  
19. A. ¿___________?  
      B. Éste es más práctico pero sale mucho más caro porque gasta menos 
gasolina. 
a) ¿Qué precio tiene? 
b) ¿Qué diferencia hay entre este y aquel? 
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c) Qué es más práctico? 
d) ¿Qué quiere Vd.? 
  
20. A. ¿Vendrá Andrés a la fiesta? 
      B. ___________________ 
a) Pues no sé, supongo que sí 
b) Estará enfadado 
c) Sí, siempre viene a las fiestas 
d) No 
 
9. Situación. 
 
¿Qué piensas de la cocina ucraniana? ¿Es suficientemente sabrosa y variada para 
satisfacer todos los gustos o carece de algunas cosas importantes? 
¿Cuál es tu plato favorito? ¿Por qué? 
¿Puedes decir la receta de algún plato? 
¿Hay mucha diferencia en lo que comemos nosotros y los españoles? 
 
  



71 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ 
11 КЛАС 

 

PRIMER NIVEL 

 

1. Ordenar palabras en frases desordenadas: 

 

1. Dijimos que beber una canción antes a José de de la cantara cántara.  

2. Libró libro a su servicio porque leyó hijo del en el.  

3. Haré la posible para que era are todo lo.  

4. Me del harté arte tan de Anabel insulso.  

5. barandilla por la Bajaba escalera sujeto a la.  

6. No bien examen el y quiere ve aprobar un visual verde. 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________ 

2. Completa las frases con la palabra correcta: 

 

1. No aprobaré el examen con buena nota _______ no he estudiado mucho. 

para 

pero 

porque 
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2. No tengo ________ libro de ella en mi casa. 

ningún 

algún 

ninguno 

 
3. Cuando ________ de mi viaje, te llamaré. 

vuelva 

vuelvo 

volveré 

 
4. Si vienes, te _______. 

diviertas 

divertirás 

diviértete 

5. Espero que ________ ese problema. 

resuelves 

resuelvas 

resolviste 

 
6. _________ hace calor, iremos a la piscina. 

Si 

Pero 

Así que 

 
7. Te voy a dar un consejo: _______ beber más zumos naturales. 

tendrías 

tienes 

deberías 
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8. Estaré esperándote en el cine; cuando ________, llámame. 

llegues 

llegaste 

llegarás 

9. Antes de _______ la respuesta, piénsala dos veces. 

escribes 

escribe 

escribir 

 
10. ¿Viajas siempre ________ avión? 

a 

por 

en 

 

3. Completa el siguiente texto con la preposición 
adecuada (recuerda la regla de las contracciones). 

 

En Miguel Delibes, novelista castellano, cuya obra literaria abarca toda la 
segunda mitad del siglo XX, vida y obra se desarrollan en absoluta coherencia. 
Miguel Delibes escribe como él es; su literatura es un reflejo fiel ………… su persona. 
Ha dado siempre una dimensión ética ………….. su narrativa, conjugándola 
magistralmente ………………la estética literaria. “Mi vida ………… escritor -ha 
confesado él          mismo- no sería como es si no se apoyase ……………… un fondo     
moral inalterable. Ética y estética se han dado la mano ……….. todos los aspectos 
……………… mi vida”. 

Sus novelas, sus escritos periodísticos, sus crónicas ………… viajes o libros 
………….. caza son un retrato fiel, y no pocas veces crítico, ……………… las tierras y los 
hombres de su Castilla natal, así como un alegato en favor ………….. la naturaleza y 
…………..…. la perfecta armonía …………. el hombre y su medio natural. 
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Miguel Delibes es, pues, el novelista de Castilla y el novelista de la     
naturaleza. Pero …………. su paisaje y ………….. su Castilla natal, trasciende a una 
dimensión universal y sus personajes son vivos retratos del hombre ………… la 
segunda mitad del siglo XX. 

Delibes es, además, una personalidad y un escritor independiente. Lo ha 
demostrado en su larga carrera periodística -desarrollada ………….su mayor parte 
durante la dictadura franquista-; en sus novelas y ensayos y, también, en su actitud 
y trayectoria biográfica. Si se ha puesto del lado …………… alguien ha sido siempre -
lo mismo …………la realidad que  …………….. la ficción- del lado de los perdedores, 
que es tanto como decir del lado ………….. lo justo. 

 

4. Completa el siguiente texto con una palabra 
adecuada. 

 
LA PAELLA 

No cabe duda: el (1) ............. tradicional (2) ............... España (3)................ la 
paella. Es originario (4) ............... Valencia, pero existen variantes en las diferentes 
provincias españolas. El (5) .............. de la paella (6) .............. de la paellera, la 
sartén redonda (7) ................ se cocina. La paella es un plato económico  que (8) 
.................. de ingredientes de la tierra. Su mérito consiste precisamente en esto: 
en lograr un plato delicioso a partir de (9) ..................... sencillos. 

La paella se (10) .............. con arroz, verduras, tomate y pollo. (11)............... 
puede llevar conejo. (12)................ darle sabor se cocina con sal, pimentón dulce y 
romero. Se le da color con colorante alimentario hasta que (13)................... ideal 
es (14) .................. azafrán. Como Valencia (15) ................ en la (16) ..................., 
otros productos típicos esta ciudad son el pescado y el marisco. (17)...................... 
eso también es típica de aquí la paella de mariscos. (18) .................. eso no quiere 
(19) ............... que se mezcle todo: la paella mixta no está bien vista entre los 
valencianos. Es cuestión de gusto. 

¡Buen (20) .................. con la paella! 
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SEGUNDO NIVEL 

 

5. Elegir la respuesta correcta: 

 
1. El profesor .............. a sus alumnos las nefastas consecuencias del 
................ de la ley. 
a) expone - quebrantamiento  
b) explica - cumplimiento 
c) informa - acatamiento  
d) sugiere - desconocimiento 
e) exige - conocimiento 
 
2. Es tan breve el................ y tan rápido el análisis a que lo hemos 
sometido, que resultará desproporcionada toda conclusión .............. del 
valor general. 
a) argumento - minas  
b) argumento - deseosa 
c) fragmento - pretensiosa  
d) artículo - juiciosa 
e) tiempo - datos 
 
3. La forma en que el individuo realiza sus roles ............. el grado de su 
capacidad de ............... al medio social. 
a) Mide - decisión  
b) revela - adaptación 
c) encubre - adaptación  
d) manifiesta - deserción 
e) señala - conducta 
 
4. La falta de .............. y el retraimiento son síntomas mentales muy claros 
de la ............... 
a) memoria - juventud    
b) imaginación - pubertad 
c) recuerdos - juventud 
d) percepción - niñez 
e) inteligencia - adultez 
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5. La ..............nacional es la capacidad que tiene el país de actuar con 
............... o independencia. 
a) economía - productividad  
b) soberanía - libertad 
c) cultura - singularidad  
d) democracia - igualdad 
e) industrialización - tecnología 
 
6. A los países cuyo .............. de natalidad aumenta incesantemente se les 
plantea el problema de la .............. de su población. 
a) Indice - grandeza  
b) Indice - inanición 
c) Indice - manutención 
d) Indicador - magnitud 
e) Proceso - desnutrición 
 
7. No podemos .............. como logró ............ en todas sus narraciones. 
a) criticado - interés  
b) calificarlo - eficacia 
c) censurarlo - éxito 
d) impugnado - originalidad 
e) elegirlo - desconcertarnos 
 
8……………… su vehemencia, la pasada agitación de mi sangre me pareció una 
.................. vulgar. 
a) Despejado de - sensación  
b) conmovido por- impulsión 
c) inmersa en - actitud  
d) impulsada por - tentación 
e) intensificada - distracción 
 
9. En Florida se aprobó una ordenanza, que prohíbe la obscenidad en libros, 
revistas  y discos. La Ley está .............. claramente que de por sí resulta y 
..................... no se necesita publicar. 
a) concebida - absurda  
b) explicada - obvia 
c) montada - dificilísima  
d) escrita - evidentísima 
e) redactada - obscena 
 
 



77 

10. Una señora que iba a comprar en una tienda un reloj despertador, pidió 
al vendedor que le hiciera .................. varios, una vez que los hubo 
......................, la señora dijo: no me sirven. No podría dormir con tanto 
alboroto. 
a) marcar - mirado  
b) sonar - escuchado 
c) andar - observado  
d) funcionar - pasado 
e) bajar - alineado 

 

6. Escribe la parte del cuerpo que corresponde. 

 
Brazo (2x), cabeza (2x), cabezas, mano (3x), manos 
 

1. Siempre termino dando mi …………..a torcer y tenemos que hacer lo que tu 
quieres. 

2. El manual de emergencia está siempre a ………….… 
3. Todo lo que me cuentas es mentira y no haces más que calentarme la 

……………… 
4. Estoy muy intrigada. No sé qué se trae entre ………………mi novio. 
5. Confío mucho en Rosana. Es mi …………………derecho. 
6. No me creo que en esta generación de adolescentes haya tantas 

…………….huecas. 
7. Jugamos la última ………………..y me retiro. 
8. Este proyecto va a ser muy difícil y creo que nos va a traer de…………… . 
9. Si necesitas ayuda con la mudanza, te echaré una ……………sin problemas. 

 

7. Complete con el verbo entre paréntesis siguiendo las 
reglas de correspondencia temporal: 

 
1. Deseo que (empezar, tú) ……………….cuanto antes ese trabajo. 
2. No nos permiten que (entrar, nosotros) ………………en el laboratorio. 
3. Conseguiré que (cambiar, él) …………………de opinión. 
4. Me alegré mucho de que (recuperarte, tú)………………. tan rápidamente. 
5. No me ha parecido bien que (hablar, tú) ……………en la reunión de esta mañana. 
6. Sentí mucho que (perder, él) ………………..su trabajo. 
7. Me fastidiaba que ella siempre me (imitar) ………………… 
8. Mamá no quería que (correr, nosotros) …………………..sin zapatos. 
9. No creyó que (decir, él) ……………….la verdad. 
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10. Le ordenó que (traer, él) ………………..tres copias del documento. 
11. Haz lo que (ser) ……………….necesario. 
12. Querría que (presentar, tú) …………………el informe esta semana. 
13. Le suspendería si no (estar él) ………………….allí puntualmente. 
14. Si se lo pidieras amablemente él te (hacer) ………………….ese favor. 
                          

EL TERCER NIVEL 

 

8. Lea el siguiente texto, del que se han extraído seis 
fragmentos. A continuación lea los ocho fragmentos 
propuestos (A-H) y decida en qué lugar del texto (1-6) 
hay que colocar cada uno de ellos. 

 
HAY DOS FRAGMENTOS QUE NO TIENE QUE ELEGIR. 

La historia de la @ (arroba) 
Es posible que usted crea que la arroba es un invento propio de la «era internet», 
un símbolo creado para dar forma a las direcciones de correo electrónico. Sin     
embargo, su origen es mucho más antiguo. 
1._____________________. En cuanto al símbolo @, esa especie de «a»           
encerrada en un círculo, se sabe que tiene sus orígenes en la Edad Media, y que era 
utilizado por los encargados de copiar libros en latín, por supuesto a mano. 
2._____________________. Parece lógico que fuera una forma de ahorrar trabajo 
cuando se tenían que escribir decenas de veces cientos de páginas. 
Uno de los documentos más antiguos en el que aparece el símbolo @ es una carta 
enviada desde Sevilla a Roma por un mercader italiano en 1536. 
3._____________________. En la carta puede leerse lo siguiente: «Así, una @ de 
vino, que es 1/13 de un barril, vale 70 ducados». En ese contexto, representaba sin 
duda una unidad de medida. 
Con el paso del tiempo, la arroba dejó de utilizarse de forma generalizada, aunque 
se siguió usando en algunos lugares. 4._____________________. Solía aparecer en 
medio de la descripción de una operación: «15 cajas @ 5 dólares», que venía a 
significar «15 cajas a 5 dólares cada caja». Tiene sentido, ya que en inglés «@» se 
dice «at», que significa «a» (y también «en», «de» y «hacia»). 
5._____________________. 
La relación de la «@» con el correo electrónico es muy posterior. Data de 1971, 
cuando el ingeniero Ray Tomlinson, creador del e-mail, buscaba un signo que 
sirviese para separar el nombre de la persona de la dirección de destino. 
6._____________________. 
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En los últimos años, para evitar la discriminación por género, se está extendiendo 
la costumbre de utilizar la «@» como recurso gráfico para integrar en una sola 
palabra las formas masculina y femenina de los sustantivos y adjetivos. Con este 
signo, que incluye en su trazo las vocales «a» y «o», se consigue economizar y   
evitar el repetitivo «–o/-a». 
Fragmentos 
a. Ellos escribían «@» uniendo las letras «a » y «d » para formar la preposición 

«ad», que en castellano significa «hasta». 
b. En aquel momento uno de los pocos signos disponibles en los teclados era el de 
la «@»; por eso lo eligió. 
c. Por ejemplo, el símbolo se mantuvo en Estados Unidos, donde se empleaba en 
las facturas para referirse al precio de un producto. 
d. Esto hizo que cuando se inventó la máquina de escribir el símbolo de la arroba 
se incluyera en su teclado. 
e. Entonces la «@» empezó a aparecer en las cartas oficiales redactadas en latín 
antes del nombre de su destinatario. 
f. La mayoría de los historiadores aceptan que la palabra arroba proviene del árabe 
roub, que significa «cuarta parte». 
g. Y, como el teclado de los ordenadores es una evolución de los de aquellas     
máquinas, la arroba también se encuentra en ellos. 
h. En dicho escrito se detalla la llegada de tres barcos provenientes de América 
cargados de tesoros. 
                     

9. Situación. 

¿Por qué es importante tener la educación superior? 
¿Es necesario tener una carrera universitaria para encontrar un buen trabajo? 
¿Cómo puede ayudar la educación superior? 
¿Qué puedes aconsejar a tus amigos que terminan la escuela? 
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РОСІЙСЬКА МОВА 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 
9 КЛАС 

 

І УРОВЕНЬ 

(по 2 балла) 

1. Какие получатся слова, если произнести звуки в 
обратном порядке. Запишите эти слова. 

Лён, ешь, лог, мог, куль, том, лезь. 

2. Определите, к каким частям речи относятся 
следующие слова, составьте 2-3 предложения на 
выбор. 

Синева, синий, синеть, синь, синеющий, синька, синенький, посинев, 
синюшный. 

 

3. Какое слово является лишним среди 
однокоренных слов. 

Водный, подводник, водопровод, водитель, водичка, водяной, заводь. 

 

4. Закончите предложение, подобрав антонимы. 

1. Один брат молчун, а другой … 
2. Вместо прямой линии начертили… 
3. Сегодня море бурное, а вчера было… 
4. Это дело не ясное, а крайне… 
5. Я был принят не на постоянную работу, а на … 
6. Он помнит добро и забывает … 
7. Ты всегда весел, почему же сегодня… 
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ІІ УРОВЕНЬ 

(по 4 балла) 

1. Продолжить синонимический ряд (2-4 слова). 
Большой, огромный… 

Идти, ехать… 

Изобилие, множество… 

Жаркий, знойный… 

Чудесно, великолепно. 

2. Заменить выделенные слова фразеологизмами. 

1. Денег было совсем мало. 

2. Он работал очень упорно. 

3. Слова были сказаны искренне. 

4. Дед и бабушка жили дружно. 

5. Мы встали рано. 

6. Ребята бежали быстро. 

7. Он в этом деле много знает. 

 

3. Выделите сказуемые в предложениях, определите 
их тип, способ выражения. 

1. Мы начинаем изучать новую тему.  

2. Я буду учителем.  

3. Дважды два – четыре.  

4. Усилием воли Николай взял себя в руки.  

5. Река в этом месте была глубокой.  

6. Ты у нас умница.  

7. Ребята катались на санках.  

8. Я люблю вечерний закат. 
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ІІІ УРОВЕНЬ 

(по 5 баллов) 

1. Продолжите предложение: «На каникулах мы 
поедем в Киев…», образуя: 

− простое предложение с однородными членами предложения; 

− простое предложение, осложненное обособленными членами 

предложения; 

− сложносочиненное предложение; 

− сложноподчиненное предложение; 

− бессоюзное предложение. 

2. Просклонять числительное 2759. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 
11 КЛАС 

І УРОВЕНЬ 

(по 2 балла) 

1. Определите особенности окончаний данных слов 
(формально выраженное, нулевое, нет вообще). 

Велик, зимушка, ах, Альпы, Баку, кое-как, издавна, оба, вечер, крыша, 
ночь, четверо, доброта, чудесная. 

2. Определите, от каких частей речи образованы 
слова. Составьте по 2 словосочетания, употребляя 
данные слова в роли разных частей речи. 

Мороженое, жаркое, горячее, сладкое, первое. 

3. Вставьте пропущенные буквы.  

Девч…нка, туш…нка, деш…вый, трущ…ба, сгущ…нка, капюш…н, 
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стаж…р, зайч…нок, размеж…вка, печ…нка, парч…вый, ноч…вка, печ…шь, 
ш…рох, ш…лковый. 

4. Какие из данных сочетаний слов не являются 
словосочетаниями? 

Задание на дом, день и ночь, красный от волнения, пусть скажет, река 
замерзла, записаться в кружок, кот наплакал, говорить громко, будем 
учиться, идти напевая. 

ІІ УРОВЕНЬ 

(по 4 балла) 

1. Запишите русские синонимы заимствованным 
словам. 

Субсидия, аннексия, консолидация, автобиография, инцидент, 
контракт, реабилитация, орфография, инъекция, авангардный, 
приоритет, алфавит, тоталитарный, дискуссия. 

2. Найдите ошибки в предложениях, исправьте их. 

1. Мы выбрали самый ближайший путь. 
2. Рыбы метают икру. 
3. Бабушка печет вкусные торты. 
4. Дверь в прихожую стояла настежь. 
5. Увидев картину, она мне понравилась. 
6. Он подыскал себе надежного помощника. 
7. В журнале опубликована рецензия о книге. 
8. Это был характерный ему поступок. 
9. Писатель описал портрет героини. 

10. На симпозиум прибыли лучшие ученые-физики. 

3. Какие звуки может обозначать буква З. Приведите 
примеры. 

ІІІ УРОВЕНЬ 

(по 5 баллов) 
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1. Составьте предложения с разными значениями 
слова «идти». 

1. Двигаться, передвигаться, ступая ногами. 
2. Перемещаться в пространстве. 
3. Отправляться, направляться куда-нибудь. 
4. Иметь место, происходить. 
5. Быть к лицу, соответствовать. 

2. Спишите, вставляя, где необходимо, пропущенные 
буквы, раскрывая скобки, расставляя знаки 
препинания. 

Мы выбрали (не)большую р…внину прогретую (не)жарким солнцем. 

Если посмотриш… на листве(н,нн)ый склон горы то среди (медно)красной 

листвы увид…ш… как среди домов (кое)где светятся золотые кроны 

деревьев. Внизу трава еще зеленая (как)буд(то) молодая а меж 

голубоватых камней как полирова(н,нн)ая бл…стает вода. В стекля(н,нн)ой 

син…ве тихой заводи вода пр…обр…тает темный цвет медле(н,нн)о 

кружит опавшую листву и затем мчит ее дальше по каменистому ложу. 

Виноград (в)прикуску с хлебом особе(н,нн)о под теплым небом 

кажется (не)обыкнове(н,нн)о вкусным. И тут(же) можно прямо пригоршней 

напит…ся осенней студе…ой как драгоце…ое вино воды. 

В одном месте вода бурлит огромными клубами чуть(ли) не 

фонтанами пытаясь растеч…ся (в)ширь но стесне…ая каме…ыми берегами 

устремляется вперед собстве…о летит обрызгивая пр…брежные камни 

(И. Новиков). 
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ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
9 КЛАС 
 

І РІВЕНЬ  

 
Дайте відповідь на тестові завдання: 

1. Про кого ці слова: «Він був останнім поетом 
Середньовіччя і разом з тим першим поетом Нового 
Часу»? 

а) Вільям Шекспір; 

б) Франческо Петрарка; 

в) Джеффрі Чосер; 

г) Данте Алігьєрі. 

2. Притча – це: 

а) невеликий твір, що містить мораль; 

б) розділ Біблії; 

в) настанови старшої людини молодій; 

г) невеликий твір, що містить повчання в алегоричній формі. 

3. Назвіть ім’я засновника жанру історичного роману:  

а) Дж. Байрон; 

б) А. Дюма; 

в) В. Скотт; 

г) Жорж Санд. 

4.  «Трагедія» в перекладі з давньогрецької означає: 

а) пісня селян; 

б) пісня цапів; 
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в) пісня птахів; 

г) пісня богів. 

5. Художній прийом у творах літератури або 
мистецтва, заснований на різкому, дошкульному 
висміюванні пороків, хиб, негативних явищ дійсності – 
це:  

а) гумор;  

б) сатира;  

в) сарказм; 

г) іронія.  

ІІ РІВЕНЬ 

Дайте стислу відповідь на питання: 

1. Перерахуйте імена античних драматургів та назви їх творів.  

2. Назвіть визначальні риси класицизму.  Що таке «закон трьох 

єдностей»? 

ІІІ РІВЕНЬ 

Напишіть есе на тему «Чи має майбутнє друкована книга у час розвитку 
високих технологій?» 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ  ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
10 КЛАС 

 

І РІВЕНЬ  

Дайте відповідь на тестові завдання: 

1. Творчість цього письменника не належить до 
напрямку реалізму: 

а) Оноре де Бальзак; 

б) Стендаль; 

в) Чарльз Діккенс; 

г) Віктор Гюго.  

2. Хто першим використав термін «світова 
література»? 

а) Й.-В. Гете; 

б) О. С. Пушкін; 

в) Ф. Шиллер; 

г) Вергілій. 

3. Хто є головним персонажем Корану? 

а) Муса; 

б) Іса; 

в) Ібрахім; 

г) Мухаммед. 

4. Назвіть автора поетичної збірки «Листя трави»: 
 а) Генріх Гейне       
 б) Райнер М.Рільке       
 в) Волт Вітмен        
 г) Вільям Вордсворд 



90 

 

5. ХІХ століття в літературі – це шлях: 

а) від класицизму до романтизму; 

б) від просвітництва до реалізму; 

в) від романтизму до реалізму; 

г) від модернізму до постмодернізму. 

ІІ РІВЕНЬ 

Дайте стислу відповідь на питання: 

1. Назвіть основні ознаки реалізму, імена та твори його найяскравіших 
представників.  

2. Поясніть, у чому полягає виховна функція літератури. 

ІІІ РІВЕНЬ 

Напишіть есе на тему «Чи потрібні у сучасному світі бібліотеки?».  

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
11 КЛАС 
 

І РІВЕНЬ  

 

Дайте відповідь на тестові завдання: 

 

1. Сатиричний художній прийом у літературі, 
заснований на явному спотворенні, на 
перебільшенні чи применшенні зображуваного, на 
поєднанні різних контрастів: фантастичного з 
реальним, трагічного з комічним – це: 
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а) сатира; 

б) гротеск; 

в) фантасмагорія; 

г) бурлеск. 

2. Ці поети є представниками «срібної доби»:  

а) В. Маяковський, Гарсіа Лорка, Р. М.Рільке, Т. С. Еліот;     

б) А. Ахматова, Р. М. Рільке, Ф. Г. Лорка;         

в) О. Блок, А. Ахматова, В. Маяковський, Б. Пастернак;   

г) Г. Аполлінер, Б. Пастернак, О. Блок. 

3. Футуризм – це: 

а) загальна назва кризових явищ у мистецтві і культурі  
кін.ХІХ – поч. ХХ ст.; 

б) літературно-мистецький напрям кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 

в) одна з течій авангардизму, яка за допомогою здебільшого 
екстравагантних художніх засобів піддавала сумніву вічні цінності й традиції 
як у мистецтві, так і взагалі в житті; 

г) літературна течія, представники якої поставили собі за мету повернути 
поетичному слову його конкретне, «свідоме» значення, втрачене в символізмі 
з його «безмежним» словом-символом. 

4. Основним завданням письменників-модерністів є: 

а) правдиве і реалістичне відтворення навколишньої дійсності; 

б) пошук нових зображальних форм, художній експеримент; 

в) ствердження абсурдності і хаотичності світу; 

г) створення ірреального, фантастичного художнього світу. 
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5. Представником якого художнього напрямку є 
Оскар Вайльд? 

 

а) дадаїзм; 

б) естетизм; 

в) реалізм; 

г) експресіонізм.  
 

ІІ РІВЕНЬ  

Дайте стислу відповідь на питання: 

1. Назвіть літературні твори, в основу яких покладено античні сюжети.  

2. Назвіть літературні премії, які ви знаєте.  

ІІІ РІВЕНЬ 

Напишіть есе на тему «За останніми соцопитуваннями, понад 60% українців 
не прочитали за рік жодної книги. Як ви думаєте: чому? І як це 
виправити?». 
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УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЛІТЕРАТУРА  
СЕКЦІЯ «УКРАЇНСЬКА МОВА» 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ. СЕКЦІЯ «УКРАЇНСЬКА МОВА» 
9 КЛАС 

 

І РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

Знайдіть у кожному рядку зайве слово 
(словосполучення, речення), обґрунтуйте свій вибір. 

1. Ніч, подорож, радість, тюль. 

2. Студентський, хвастливий, шістнадцять, шістдесят. 

3. Заміський, пришкільний, задовгий, прибережний. 

4. Молотити, колоти, полоти, молоти.  

5. Над,  щоб, поміж, біля. 

6. Зелена трава, чудовий твір, довга зима, дуже розумний.  

7. Дерево було високим. Сергій буде вчитися. Квіти зів’яли. Він бив 
байдики. 

8. Читаю вчорашню газету. Уже вечоріє. У хаті пахне свіжим хлібом. 
Обережно зачинив двері.  

ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Провідміняйте числівник 548. (3 б) 

 

2. Знайдіть словосполучення, що потребують 
редагування, та запишіть їх правильно. (3 б) 

Думки збігаються, двадцять три кілограма, відмітити особливість, 
знаходиться в центрі міста, помилитися через неуважність, діюче 
законодавство, задавати питання, згідно наказу директора, поширена теорія, 
приналежність до групи, слугує матеріалом, виключення з правила, оточуючі 
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люди, з нагоди свята, по всіх правилах, скласти іспит з математики, вибачте 
мені. 

3.Фольклорно-міфологічна основа «Слова о полку 
Ігоревім» (4 б). 

 

ІІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Замініть фразеологічні звороти одним словом  

На ноги поставити, бути не в дусі, наша взяла, нестися високо вгору, ні в тин ні 
в ворота, облизня піймати, нуль без палички, пальці гризти, підставляти ногу, 
пороги оббивати. 

2. Запишіть речення. Поставте розділові знаки. 
Підкресліть головні і другорядні члени речення. 
Намалюйте схему. Надпишіть частини мови. Дайте 
загальну характеристику конструкції та її 
компонентам.  

 
Коли за Омеляном зачинилися двері мати підійшла до доньки припала до 

її грудей як колись у дитинстві донька припадала до неї (М. Стельмах). 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ. СЕКЦІЯ «УКРАЇНСЬКА МОВА» 
10 КЛАС 

 

І РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

Знайдіть у кожному рядку зайве слово 
(словосполучення, речення), обґрунтуйте свій вибір. 

1. Льотчик, золотце, заквітчати, вокзал. 
2. Сваха, вежа, площа, круча 
3. Штани, вершки, ножиці, вулиці. 
4. Нуль, п’ять, тисяча, мільйон. 
5. Замкнений, почорнілий, мелений, прибитий. 
6. Для того щоб; дарма що; не тільки, а й; після того як. 
7. Золоточубий вересень прийшов позолотити дерева. Небо ввечері було 

безбарвне. Життя стає радістю для кожного в рідному краї. 
8. На клумбі висадили тюльпани і нарциси. День і ніч Сергій працював над 

проектом. Тиша і грім. На вечорі звучали вірші не тільки відомих 
авторів, а й поетів-початківців. 

ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1.Провідміняйте числівник 795. (3 б.) 

 

2. Підберіть українські синоніми до слів. (3 б.) 

Паритет, периферія, субтильний, візаві, одіозний, бенефіс, альянс, фетиш, 
дивертисмент, дисидент 

 

3. Поетика імпресіонізму у творі М. Коцюбинського 
«Intermezzo» (4 б.) 
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ІІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 
 

1. Перепишіть. Від дієслів, що в дужках, утворіть 
форми майбутнього часу. 

 

1. Робота (не йде), якщо (сидіти) й (чекати) (О. Копиленко).  

2. Коли я (не горіти), ти (не горіти), коли ми (не горіти), то хто ж тоді буде 
світити? (Ю. Збанацький)  

3. Мені до скону отчий край (здаватися) раєм (Д. Луценко).  

4. Навесні на місці старого молодий буде лист, зелений, він з вітром 
(розмовляти), (хапати) жилками своїми сонячний промінь, під дощем 
(купатися) й росою (умиватися) (Остап Вишня).  

5. Неначе пісні вічної рядки, (дзвеніти) дороги під тобою (Т. Коломієць).  

6. Сонце (ронити) з неба квітки на хвилі дніпрові, осінні (В. Сосюра).  

7. І скільки ви (пливти), весь час (вітати) вас своїм щебетанням веселі 
жовтобрюшки, (підпадьомкати) на вашу честь перепел і (дерчати) деркач. 

2. Перепишіть речення, розставте розділові знаки. 
Виконайте повний синтаксичний розбір складного 
речення (підкресліть члени речення, дайте загальну 
характеристику цілого речення і його компонентів; 
схарактеризуйте члени речення, засоби їх 
вираження). Накресліть схему складного речення.  

Життя нашого поета таке що слухаючи про нього можна було б сказати 
що це легенда коли б усе те не діялось не перед нашими очима. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ. СЕКЦІЯ «УКРАЇНСЬКА МОВА» 
11КЛАС 

І РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 
 

Знайдіть у кожному рядку зайве слово 
(словосполучення, речення), обґрунтуйте свій вибір. 

1. Олія, змія, воля, алея.  
2. Підпис, наказ, перехід, праліс. 
3. Хурделиця, віхола, зима, заметіль. 
4. Віктор, рупор, Ігор, свекор. 
5.  Високий, товстий, лисий, сильний. 
6. Звечора, надворі, завтра, торік.  
7. Нагрітий сонцем, нагороджений орденом, розтривожений вулик, 

розмножений пагінцями. 
8. Настав час прощатися. Він мав велике бажання вчитися. Так я 

заборонив собі дивитися на речі по-іншому. 

ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 
 

1. До поданих слів іншомовного походження доберіть 
українські відповідники (3 б.) 

Превентивний, тотальний, фіктивний, кардинальний, креативний, 
абсолютний, адекватний, гуманний, деструктивний, радикальний. 

2.Замініть фразеологічні звороти одним словом. При 
потребі користуйтеся словниками. (3 б.) 

На ноги поставити, бути не в дусі, наша взяла, нестися високо в гору, ні в 
тин ні в ворота, облизня піймати, нуль без палички, пальці гризти, підставляти 
ногу, пороги оббивати. 
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4. Драма ліричного «Я» у творі М. Хвильового «Я 
(Романтика)» (4 б.) 

ІІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

1. Випишіть із наведених речень дієприкметники. 
Визначте їх вид, стан, час і синтаксичну роль 

1. Дрібні хатки під солом'яними дахами залишалися позаду, їх змінили 
кам'янібудинки, критігонтою і бляхою, муроване передмістя тіснішало, 
стискалося...  

2. Чужинці загомоніли, захоплені сміливими словами незнайомого...  

З. Він був не надто високий, але кремезний, одягнений у дорогий 
запорізький жупан; брязнула об край столу шабля в 
обсипанихкоштовнимикаменямипіхвах...  

4. Полковник чекав з розпростертими для обіймів руками, поки кошовий 
скочив з коня.  

5. Катерина повернула голову до сенаторів, обвішаних медалями й 
орденами, перев'язаних навхрест малиновими і голубими стрічками... (Із 
творів Р. Іваничука).          

2.Перепишіть речення, розставте розділові знаки. 
Виконайте повний синтаксичний розбір складного 
речення (підкресліть члени речення, дайте загальну 
характеристику цілого речення і його компонентів; 
схарактеризуйте члени речення, засоби їх 
вираження). Накресліть схему складного речення.  
        

Його село те що Степан покинув теж стояло на березі і зараз він несвідомо 
шукав спорідненості між своїм та цим селом що випадково трапилось йому на 
великій путі. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА 
І ЛІТЕРАТУРА  
СЕКЦІЇ  
«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА», 
«МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО», 
«ФОЛЬКЛОРИСТИКА», 
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ. СЕКЦІЇ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА», 
«МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО», «ФОЛЬКЛОРИСТИКА», 
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» 
9 КЛАС 

 

І РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

1. Розділові знаки в складносурядних реченнях. (2,5 б.) 

2. Дайте визначення календарно-обрядової творчості. 
Назвіть її види. Наведіть приклади. (2,5 б.) 

3. Визначте особливості драми як жанру літератури. 
Наведіть приклади. ( 2,5 б.) 

4. Поясніть, що спільного і відмінного між баладою і 
думою. (2,5 б.) 

 ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

1. Перепишіть речення, усуваючи риски, розкрийте 
дужки і вставте замість крапок (за потреби) відповідні 
літери та знаки. Розставте розділові знаки. Виконайте 
повний синтаксичний розбір складного речення 
(підкресліть члени речення, дайте загальну 
характеристику цілого речення і його компонентів; 
схарактеризуйте члени речення, засоби їх вираження). 
Накресліть схему (схеми) складного речення.  

Мат..рин..с..кий погляд був ніби (с/з)повн..ний якоїсь цілющос..ті він 
проникавс(ь/я) тим здоров..ям що передавалос(я/ь) на відстань 
передавалос(я/ь) тобі й/і ти відчував що ду..чаєш твої сумніви чи вага..я 
під(в/у)падают..  (3 б.) 
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2. Охарактеризуйте тропіку наведеного уривка з поезії 
Л.Костенко «Чайка на крижині» та зробіть його повний 
версифікаційний аналіз (визначте віршовий розмір, 
подайте метричний малюнок вірша, схарактеризуйте 
рими, характер римування). (4 б.) 

 
В цьому році зима не вдягала білої свити. 
Часом вже й приміряла, та хтось її зразу крав. 
Пошукала, поплакала... Що ж робити? — 
Бідувала в старій із торішніх зів'ялих трав. 
 
Як колись лютувала, стелила рядно ожеледиць. 
Сперечалася з морем, несла сумʼяття вітрів. 
Все збиралась на силі, та не встигла огледіться, 
Як проснулись дерева і на Одрі лід потемнів. 
 

3. Дайте характеристику постаті Марусі Чурай. 
Назвіть її твори. (3 б.) 

 

ІІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. У чому полягає значення творчості Г.Сковороди для 
людини ХХІ сторіччя? Дайте розгорнуту відповідь на це 
питання, схарактеризувавши основні мотиви його 
доробку. (5 б.) 

 

2. Висловіть свої міркування щодо того, в чому 
полягала істинна причина поразки князя Ігоря в битві з 
половцями. (5 б.) 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ. СЕКЦІЇ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА», 
«МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО», «ФОЛЬКЛОРИСТИКА»,  
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» 
10 КЛАС  
 

І РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Уподібнення приголосних звуків в українській мові. 
(2,5 б.) 

 

2. Дайте характеристику реалізму як художньому 
методу. (2,5 б.) 

 

3. Послання як жанр. Характеристика, специфіка, 
приклади. (2,5 б.) 

 

4. Поясніть, чому роман «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні» П. Мирного є соціально-психологічним, 
визначивши соціальне й психологічне в творі.  (2,5 б.) 

 

ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Поставте числівники в потрібній формі й поясніть 
значення фразеологізмів. (3 б.) 

(П’ять) колесо до воза; (сім) вода на киселі; сидіти в (чотири) стінах; у 
(два) словах; бракує (сім) клепки; бути на (сім) небі; (п’ять) колона; (сім ) 
п’ятниць на тиждень; (п’ять) через (десять); заблукати між (три) сосон; не вміти 
(два) слів стулити; дерти (десять) шкур; за (сім) замками; (вісім) диво світу.  
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2. Охарактеризуйте тропіку наведеного уривка з 
поезії М. Вінграновського «Сміятись вам, мовчати 
вами» та зробіть його повний версифікаційний аналіз 
(визначте віршовий розмір, подайте метричний 
малюнок вірша, схарактеризуйте рими, характер 
римування). (3б.) 

Сміятись вам, мовчати вами, 
Вашим ім’ям сповнять гортань 
І тихо тихими губами 
Проміння пальчиків гортать… 
 

На лист, на сніг, на квіт, на тіні, 
У шелест і не шелестінь, 
Стелить в душевному тремтінні 
Солодку, юну вашу тінь, 
 

І в світанковім сумовинні 
Прощально пестить шию, ніс 
І сонні соняшники сині 
В солонім сонці сонних кіс. 
 

3. Роль і значення «Руської трійці» у розвитку 
української літератури. (4 б.) 

 

ІІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Дайте характеристику першого професійного 
театру в Україні. Визначте передумови його 
виникнення. Назвіть основних представників. 
Сформулюйте висновок про роль і значення театру 
корифеїв в українській культурі. (5 б.) 

 

2. Розкрийте сутність драматизму жіночої долі у 
творчості Лесі Українки. (5 б.) 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ. СЕКЦІЇ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА», 
«МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО», «ФОЛЬКЛОРИСТИКА», 
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» 
11 КЛАС  

 

І РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Науковий та офіційно діловий стилі мовлення. Їхні 
загальні та мовні особливості. (2,5 б.) 

 

2. Дайте визначення поняттям родинно-побутова і 
родинно-обрядова творчість. Наведіть приклади. (2,5 
б.) 

 

3. Роль «Пʼятірного грона» у відродженні української 
культури. Назвіть представників «Пʼятірного грона». 
Окресліть їхню творчу спрямованість. (2,5 б.) 

 

4. Назвіть засоби гумору і засоби сатири в 
художньому творі. Дайте їм характеристику. Наведіть 
приклади творів, що містять засоби гумору і засоби 
сатири. (2,5 б.) 

 

ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Перепишіть речення, усуваючи риски, розкрийте 
дужки і вставте замість крапок (за потреби) відповідні 
літери та знаки. Розставте розділові знаки. Виконайте 
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повний синтаксичний розбір складного речення 
(підкресліть члени речення, дайте загальну 
характеристику цілого речення і його компонентів; 
схарактеризуйте члени речення, засоби їх 
вираження). Накресліть схему складного речення.  
(4 б.) 

 

Не/ле..ко м..ні зараз коли стою у/в посмутнілому лісі й/і (в/у)дихаю у/в 
себе запахи ос..ні хоч й/і золота вона ще коли земля поч..инає наливатис(ь/я) 
холодом і/й коли прокинувшис(ь/я) (в/у)ранці раптово чуєш в/у небі 
пташиний крик.  

Х 

2. Охарактеризуйте тропіку наведеного уривка з 
поезії М. Вінграновського «Сміятись вам, мовчати 
вами» та зробіть його повний версифікаційний аналіз 
(визначте віршовий розмір, подайте метричний 
малюнок вірша, схарактеризуйте рими, характер 
римування). (3 б.) 

Лягла зима, і білі солов’ї 
Затьохкали холодними вустами. 
В холодні землі взулися гаї. 
І стали біля неба, як стояли. 
 
Скоцюрбивсь хвіст дубового листа, 
Сорока з глоду водить в небо оком, 
І вітер пише вітрові листа, 
Сорочим оком пише білобоке. 
 
Що гай з землі дивився і стояв, 
Що солов’ї маліли, як морельки, 
А Київ, мов скажений, цілував 
В степах село чиєсь, чуже, маленьке. 
 
Що я з тобою ще одні сніги 
Зимуємо на щасті, як на листі. 
Нога в дорозі. Вітер з-під ноги. 
І пам’ять наша — мак в одній колисці. 
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3. Окресліть етапи розвитку модерної драми в 
українській літературі, визначивши основні риси, 
елементи новаторства, представників. (3 б.) 

 

ІІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Дайте характеристику суспільно-політичних та 
культурних умов розвитку української літератури  
70-90 рр. ХІХ століття. (5 б.) 

 

2. Напишіть твір на тему: «Драма ліричного «Я» у творі 
«Я (Романтика)» М. Хвильового (5 б.). 
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УКРАЇНСЬКА МОВА 
І ЛІТЕРАТУРА  
СЕКЦІЯ  
«ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ» 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ. СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ» 
9 КЛАС 

 

І РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

Знайдіть у кожному рядку зайве слово 
(словосполучення, речення), обґрунтуйте свій вибір. 

 

1. Легінь, файно, веселий, плай. 

2. Куля, люлька, луна, люстерко. 

3. Прибігти, причал, пресолодкий, пришити.  

4. Любов, кров, радість, верф. 

5. Гарячі, безмежні, сині, безтурботні. 

6. Читати, бігти, нести, везти,  

7. Хай, би, нехай, аби. 

8. Шевченко ніколи не забував, чий він син і на якому хлібі виріс. Тут було 
зовсім затишно і ніщо не нагадувало про минуле. Достигла нива колосиста, і 
зріють яблука в саду. 

ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Запишіть подані іменники у формі кличного 
відмінка. 

Син, батько, слухач, орел, Лука, лікар, козак, Людвіг, товариш, душа, 
Настя, Сава. 

2. Перебудуйте речення, від виділених слів утворивши 
дієприслівники. 
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Як не маєш, то й не загубиш. Якщо не переплатиш, то й не купиш, а як не 
спустиш ціну, то й не продаси. Зима не за горами, вона прийде, й не дасть 
телеграми. Як не маєш статку, то не матимеш і упадку. Біжить, землі не 
торкається. 

3. Риси сентименталізму у творі Г.Квітки-Основʼяненка 
«Маруся». 

 

ІІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Перепишіть речення, розставте розділові знаки. 
Виконайте повний синтаксичний розбір складного 
речення (підкресліть члени речення, дайте загальну 
характеристику цілого речення і його компонентів; 
схарактеризуйте члени речення, засоби їх 
вираження). Накресліть схему  складного речення.  

 
Купець не повелитель  який посилає своїх воїнів на завоювання земель 

людей і багатств але він може посилати гроші  які часто перевищують своєю 
силою зброю і найжорстокіше насильство (П. Загребельний).).  

2. Напишіть твір на тему: «Ідея сродної праці у 
творчості Г.Сковороди» 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ. СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ» 
10 КЛАС 

 

І РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

Знайдіть у кожному рядку зайве слово 
(словосполучення, речення), обґрунтуйте свій вибір. 

 

1. Льотчик, золотце, заквітчати, вокзал. 
2. Сваха, вежа, площа, круча 
3. Штани, вершки, ножиці, вулиці. 
4. Нуль, п’ять, тисяча, мільйон. 
5. Замкнений, почорнілий, мелений, прибитий. 
6. Для того щоб; дарма що; не тільки, а й; після того як. 
7. Золоточубий вересень прийшов позолотити дерева. Небо ввечері було 

безбарвне. Життя стає радістю для кожного в рідному краї. 
8. На клумбі висадили тюльпани і нарциси. День і ніч Сергій працював над 

проектом. Тиша і грім. На вечорі звучали вірші не тільки відомих 
авторів, а й поетів-початківців. 

 

ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1.Провідміняйте числівник 795. (3 б.) 

 

2. Підберіть українські синоніми до слів. (3 б.) 

 

Паритет, периферія, субтильний, візаві, одіозний, бенефіс, альянс, 
фетиш, дивертисмент, дисидент 
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3. Поетика імпресіонізму у творі М.Коцюбинського 
«Intermezzo» (4 б.) 

 

ІІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Перепишіть. Від дієслів, що в дужках, утворіть 
форми майбутнього часу. 

1. Робота (не йде), якщо (сидіти) й (чекати) (О. Копиленко). 

2. Коли я (не горіти), ти (не горіти), коли ми (не горіти), то хто ж тоді буде 
світити? (Ю. Збанацький) 

3. Мені до скону отчий край (здаватися) раєм (Д. Луценко). 

4. Навесні на місці старого молодий буде лист, зелений, він з вітром 
(розмовляти), (хапати) жилками своїми сонячний промінь, під дощем 
(купатися) й росою (умиватися) (Остап Вишня). 

5. Неначе пісні вічної рядки, (дзвеніти) дороги під тобою (Т. Коломієць). 

6. Сонце (ронити) з неба квітки на хвилі дніпрові, осінні (В. Сосюра). 

7. І скільки ви (пливти), весь час (вітати) вас своїм щебетанням веселі 
жовтобрюшки, (підпадьомкати) на вашу честь перепел і (дерчати) деркач. 

 

2. Перепишітьречення, розставте розділові знаки. 
Виконайте повний синтаксичний розбір складного 
речення (підкресліть члени речення, дайте загальну 
характеристику цілого речення і його компонентів; 
схарактеризуйте члени речення, засоби їх 
вираження). Накресліть схему складного речення.  

Життя нашого поета таке що слухаючи про нього можна було б сказати 
що це легенда коли б усе те не діялось не перед нашими очима. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ. СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ» 
11КЛАС 

 

І РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 
 

Знайдіть у кожному рядку зайве слово 
(словосполучення, речення), обґрунтуйте свій вибір. 

1. Олія, змія, воля, алея.  

2. Підпис, наказ, перехід, праліс. 

3. Хурделиця, віхола, зима, заметіль. 

4. Віктор, рупор, Ігор, свекор. 

5.  Високий, товстий, лисий, сильний. 

6. Звечора, надворі, завтра, торік.  

7. Нагрітий сонцем, нагороджений орденом, розтривожений вулик, 
розмножений пагінцями. 

8. Настав час прощатися. Він мав велике бажання вчитися. Так я 
заборонив собі дивитися на речі по-іншому. 

 

ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. До поданих слів іншомовного походження доберіть 
українські відповідники (3 б.) 

Превентивний, тотальний, фіктивний, кардинальний, креативний, 
абсолютний, адекватний, гуманний, деструктивний, радикальний. 

2. Замініть фразеологічні звороти одним словом. При 
потребі користуйтеся словниками. (3 б.) 

На ноги поставити, бути не в дусі, наша взяла, нестисявисоковгору, ні в 
тин ні в ворота, облизняпіймати, нуль без палички, пальцігризти, підставляти 
ногу, пороги оббивати. 
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3. Драма ліричного «Я» у творі М.Хвильового «Я 
(Романтика)» (4 б.) 

 

ІІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Випишіть із наведених речень дієприкметники. 
Визначте їх вид, стан, час і синтаксичну роль 

 

1. Дрібні хатки під солом'яними дахами залишалися позаду, їх змінили 
кам'янібудинки, критігонтою і бляхою, муроване передмістя тіснішало, 
стискалося...  

2. Чужинці загомоніли, захоплені сміливими словами незнайомого...  

З. Він був не надто високий, але кремезний, одягнений у дорогий 
запорізький жупан; брязнула об край столу шабля в 
обсипанихкоштовнимикаменямипіхвах...  

4. Полковник чекав з розпростертими для обіймів руками, поки кошовий 
скочив з коня.  

5. Катерина повернула голову до сенаторів, обвішаних медалями й 
орденами, перев'язаних навхрест малиновими і голубими стрічками... (Із 
творів Р. Іваничука). 

 

2. Перепишіть речення, розставте розділові знаки. 
Виконайте повний синтаксичний розбір складного 
речення (підкресліть члени речення, дайте загальну 
характеристику цілого речення і його компонентів; 
схарактеризуйте члени речення, засоби їх 
вираження). Накресліть схему складного речення.  

Його село те що Степан покинув теж стояло на березі і зараз він 
несвідомо шукав спорідненості між своїм та цим селом що випадково 
трапилось йому на великій путі. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЛІТЕРАТУРА  
СЕКЦІЇ  
«ЖУРНАЛІСТИКА», «ПЕДАГОГІКА», 
«ЕКОЛОГІЯ» 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ  
СЕКЦІЇ  «ЖУРНАЛІСТИКА», «ПЕДАГОГІКА», «ЕКОЛОГІЯ»  
9 КЛАС  

 

І РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

Знайдіть у кожному рядку зайве слово 
(словосполучення, речення), обґрунтуйте свій вибір. 

1. Книжка, дудка, вогко, гриб 

2. Перстень, тиждень, проїзд, кістка. 

3. Малиновий, лисий, величезний, добрий. 

4. Трьома, двадцяти, шестидесяти, тисячею. 

5. Хотіти, іржати, кричати, сопіти.  

6. Згідно наказу, відповідно до рішення, в результаті перевірки, поряд з 
будинком. 

7. Співати пісню, копати грядку, малювати олівцем, вишивати картину.  

8.  Важким холодним сном спадає земля, а високо над нею притаїлися 
зорі. Дощ пройшов, і світлі ручаї в синє море виливають воду. В одну 
мить розсунувся простір і стали ближчими зорі.  

ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 
 

1. Запишіть правильно слова. 

До/купи, за/панібрата, хімічно/стійкий, без/пуття, чорно/бурий, 
кримсько/татарський, до/решти, обернено/пропорційний, на/самоті, 
симетрично/протилежний, ніжно/білий, матеріально/забезпечений, 
свят/вечір, світло/тіньовий, суспільно/корисний, зі/споду, 
продовгувато/овальний, на/захват, народно/пісенний, народно/визвольний 2 
бали  
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2. Спишіть, утворіть від дієслів діприслівники.  

Я знову, (напружувати) сили, (боротися) із чимось важким, що 
навалювалось і давило мені на голову, підводився і знову плівся далі, не 
(знати), куди я йду. Дуже важким видалось Хариті те відро з водою, бо, 
(поставити) його на землю, хвилинку стояла нерухомо, (спертися) на припічок, 
важко (дихати). Дуби застигли, (схилити) могутні голови в білих снігових 
шапках, завмерли в безнадії, (чекати) з жахом ворожого удару. (Загартуватися) 
в росах, неначе гострий плуг, зоря врізається між досвітком і ранком і, 
(приорати) ніч, кладе на виднокруг окраєць сонця в рушничку серпанку. 

 

3. Алюзії на українську історію у творі 
І. Котляревського «Енеїда» 

 

ІІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Перепишіть речення, розставте розділові знаки. 
Виконайте повний синтаксичний розбір складного 
речення (підкресліть члени речення, дайте загальну 
характеристику цілого речення і його компонентів; 
схарактеризуйте члени речення, засоби їх 
вираження). Накресліть схему  складного речення.  

 
І враз Дмитру Івановичу здалося що його мов/би освітило щось 

з/середини він зрозумів що то було воно велике і яскраве біле й червоне 
невідоме й всесильне то була магія світу яку ми називаємо життям.  

2. Поміркуйте над осмисленням проблеми «сродної» 
праці в творчості Г. Сковороди, висловивши свою 
думку щодо її актуальності в наш час. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ  
СЕКЦІЇ  «ЖУРНАЛІСТИКА», «ПЕДАГОГІКА», «ЕКОЛОГІЯ»  
10 КЛАС  

 

І РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

Знайдіть у кожному рядку зайве слово 
(словосполучення, речення), обґрунтуйте свій вибір. 

1. Станьте, женьшень, їдальня, близько. 

2. Відро, Дніпро, гніздо, шило. 

3. Мій, їхній, кожен, ваш. 

4. Питаючи, зробивши, долаючи, співаючи. 

5. Щоб, аби, якби, для того щоб. 

6. Бити байдики, лізти поперед батька в пекло, тримати камінь за 
пазухою, залізти на гору.  

7. Холодна зима, учора написаний лист, збити з пантелику, на п’ятому 
поверсі. 

8.  І я, заплакавши, назад поїхав знову на чужину. Співають, ідучи, 
дівчата, а матері вечерять ждуть. А я стою, похилившись, думаю, 
гадаю.  

ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Узгодьте прикметники з іменниками:  

(красивий) панно, (багатолюдний) Делі, (широкий) Міссурі, (веселий) 
месьє, 

(маленький) какаду, (змістовний) лібрето, (високий) Кіліманджаро, 
(стрункий) міс, ( сонячний) Перу, (золотий) кольє, (дивакуватий) маестро, 
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(ліричний) інтермецо, (козацький) бароко, (старий) піаніно, (цікавий) кіно, 
(смачний) манго, (новий) фортепіано, (далекий) Чилі, (білий) жабо. 

 

2. Поясніть значення фразеологізмів. З одним із них 
складіть і запишіть речення. 

Перебиватися з хліба на воду, скидати з плечей, сідати на коника, кинути 
якір, передати куті меду, на один копил. 

3. Роль і значення «Руської трійці» у розвитку 
української літератури. 

 

ІІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ)  

 

1. Перепишіть речення, розставте розділові знаки. 
Виконайте повний синтаксичний розбір складного 
речення (підкресліть члени речення, дайте загальну 
характеристику цілого речення і його компонентів; 
схарактеризуйте члени речення, засоби їх 
вираження). Накресліть схему  складного речення.  

 
А наступного дня була неділя був дивовижно-ясний налитий прозорим 

сонцем ранок був неосяжний степ що шумів і шумів попереду шовками то 
молочними то золотистими то з сталевим полиском.  

2. Поміркуйте над драмою пророка, що не є 
визнаним своєю нацією… Яким має бути сьогодні 
справжній національний лідер? Міркування висловіть 
у формі твору. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ  
СЕКЦІЇ  «ЖУРНАЛІСТИКА», «ПЕДАГОГІКА», «ЕКОЛОГІЯ»  
11 КЛАС  

 

І РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

Знайдіть у кожному рядку зайве слово 
(словосполучення, речення), обґрунтуйте свій вибір. 

1. Баскетбол, рюкзак, молотьба, кузня. 
2. Череда, весна, береза, шелест. 
3. Бал, ласка, мул, золото. 
4. Плащ, вежа, бджола, круча. 
5. Заморожений, замерзлий, узгоджений, набитий. 
6. Зате, якже, але, шоб. 
7. Рожеві хмари, сивим туманом слався, буду навчатися мови, прийшов 

пізно. 
8. Там могили з буйним вітром в степу розмовляють, розмовляють 

сумуючи. Майнувши сірим хвостом, дорога безшумно сховалася в 
зелені хлібів. Зимовий вечір, закуривши люльку, розсипав зорі. 

 

ІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 
 

1. Відредагуйте речення і запишіть. 

 
А. Спускаючись з гори, у мене зламалась лижа. 

Б. Міліціонер зупинив перебігаючого на червоне світло пішохода. 

В. Йдучи по коридору, двері прочинилися. 

Г. Увійшовши в ліс, сонце сіло. 

Д. Простягнувши руку по ягоду, з куща почулося шипіння. 

Е. Підбігаючи до фінішу, нам аплодували глядачі. 

Є. Здавши прочитану книжку, бібліотекар порадив мені нову. 
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2. Поставте правильно наголоси. 

Зручний, бабище, агрономія, вертихвіст, виразисто, дичавіти, данина, 
дешевизна, косий, кухарство, мигдалевий, націнка, закладка, показник, 
довідник, ваги, царина, черствіти, отаман, піала. 

 

3. Драма «Розстріляного відродження».  

 

ІІІ РІВЕНЬ (10 БАЛІВ) 

 

1. Перепишіть речення, розставте розділові знаки. 
Виконайте повний синтаксичний розбір складного 
речення (підкресліть члени речення, дайте загальну 
характеристику цілого речення і його компонентів; 
схарактеризуйте члени речення, засоби їх 
вираження). Накресліть схему складного речення.  

 
Молодість минула старість іще не надійшла й котиться річка твого життя 

до безбережного моря в якому зникне безслідно мов краплина (Є. Гуцало) 

 

2. Поміркуйте над проблемою роздвоєння 
особистості між гуманізмом і фанатичною 
відданістю революції, між загальнолюдськими, 
вічними цінностями й політичною кон’юнктурою. Свої 
думки висловіть у формі твору. 
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БІОЛОГІЯ  
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З БІОЛОГІЇ 
9 КЛАС 

 

І РІВЕНЬ 

 
(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 3 бали) 

 

Завдання №1 

1. Гетеротрофним організмом є: 

а) пшениця; б) ламінарія; в) дріжджі; г) спірогіра; д) хвощ. 

2. Одноклітинна водорість це: 

а) саргасум; б) ламінарія; в) спірогіра; г) хлорела; д) хара.  

3. Яка тканина переважає в зоні поділу кореня: 

а) механічна; б) твірна; в) покривна; г) провідна; д) основна. 

4. Випаровування рослинами води називається: 

а) фотосинтез; б) хемосинтез; в) дихання; г) транспірація;  
д) транскрипція.  

5. Жіночий гаметофіт голонасінних – це; 

а) ендосперм з архегоніями; б) зигота; в) пилкове зерно; г) спора;  
д) зародковий мішок. 

6. Як називається тіло лишайника: 

а) міцелій; б) слань; в) мікориза; г) бактеріориза; д) грибниця. 

Завдання №2 

(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 3 бали) 

1. Усі твердження, які стосуються амеби звичайної, правильні крім 
такого: 
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а) оганелами руху є псевдоподії – несправжні ніжки; б) може 
утворювати цисти; в) розмножується тільки нестатево – поділом клітини 
навпіл; г) не має сталої форми тіла; д) має два типи ядер. 

2. Ропалії медуз – це органи: а) руху; б) дотику; в) рівноваги; 

 г) травлення. 

3. Кісткові риби відрізняються від хрящових наявністю: 

а) бічної лінії; б) сечового міхура; в) печінки г) парних плавців;  

д) хвостового плавця. 

4. Тазові нирки є у: 

а) алігатора; б) квакші; в) окуня; г) саламандри; д) акули. 

5. До ряду Лелекоподібні належать: 

а) журавель сірий; б) косар; в) кулик-сорока; г) гага звичайна;  

д) мартин сріблястий. 

6. Шлунок з чотирьох відділів має: 

а) кінь; б) благородний олень; в) бегемот; г) дика свиня; д) зебра. 

Завдання №3 

(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 3 бали) 

1. Тканина, між клітинами якої практично відсутня міжклітинна 
речовина, називається: 

а) епітеліальною; б) хрящовою; в) сполучною; г) нервовою; д) м’язовою. 

2. У людини такий хребець містить зубоподібний відросток: 

а) перший шийний; б) другий шийний; в) третій поперековий;  

г) четвертий поперековий; д) другий грудний. 

3. Гепарин утворюється в: 

а) печінці і легенях; б) підшлунковій залозі і печінці; в) селезінці ; 

 г) трахеї; д) бронхіолах. 
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4. Зворотному рухові крові по венах перешкоджають: 

а) кишенькові клапани; б) тристулкові клапани; в) двостулкові клапани; 
г) півмісяцеві клапани; д) скорочення стінки судин. 

5. Центр регуляції дихання знаходиться у: 

а) мозочку; б) таламусі; в) гіпоталамусі; г) довгастому мозку; 
д) середньому мозку. 

6. Газообмін у легенях здійснюється завдяки: 

а) осмосу; б) дифузії; в) роботі іонних насосів; г) піноцитозу;  

д) активному транспорту. 

 

ІІ РІВЕНЬ 

 

Завдання №1 

(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 5 балів) 
 

Назвіть прізвище вченого, який: 

1. відкрив одноклітинні організми; 

2. встановив, що клітини здатні розмножуватись; 

3. ввів термін «клітина»; 

4. розробив прототип електронного мікроскопа; 

5. поділив тварин на хребетних і безхребетних; 

6. підвалини сучасної фізіології травлення заклали дослідження; 

7. довів інфекційне походження вірусного гепатиту А; 

8. відкрив явище клітинного імунітету; 

9. відкрив закономірності руху крові по замкненому колу; 

10. запропонував операцію з пересадження рогівки ока; 
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Завдання №2 

 (кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 5 балів) 

Наведіть відповідний термін: 

1. обмежуючим фактором у розмноженні спорових рослин є… 

2. рослини з одностатевими квітками, які розташовані на різних 
особинах називаються… 

3. бактерії, що мають форму коми… 

4. безногі ящірки відрізняються від змій наявністю… 

5. у птахів запліднення відбувається у… 

6. парними плавцями у кісткових риб є.. 

7. плазма крові містить розчинний білок… 

8. центри больової чутливості  у людини знаходяться у… 

9. місце найбільшого скупчення колбочок у центрі сітківки називають… 

10. у людини виникає дерматит у разі нестачі вітаміну… 

ІІІ РІВЕНЬ 
 

Завдання №1 

(декілька правильних відповідей) 
(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 7 балів) 

1. Яким багатоклітинним організмам дали життя одноклітинні 
організми?: 

а) рослинам; б) тваринам; в) грибам; г) бактеріям. 

2. Назвіть основні органи, що забезпечують ріст і розвиток рослини: 

а) квітка; б) пагін; в) стебло; г) корінь. 

3. Які основні функції виконує листок? 

а) фотосинтез; б) транспірація; в) випаровування води; г) дихання. 

4. До хребетних тварин належать: 
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а) губки; б) плазуни; в) членистоногі; г) риби. 

5. До осілих птахів відносять: 

а) лебідь; б) голуб; в) ворона; г) горобець. 

6. Які тварини належать до Сумчастих? 

а) опосум; б) тур; в) кенгуру; г) тарпан. 

7. Тіло кільчастих червів складається  з: 

а) головний кінець; б) шийка; в) анальна лопать; г) членики. 

8. Які типи рухів клітин характерні для одноклітинних тварин? 

а) війками; б) псевдоподіями; в) джгутиками; г) за допомогою м’язової 
системи. 

9. Нестатеве розмноження поділом навпіл характерне для: 

а) евглени зеленої; б) губки; в) малярійного плазмодія; г) амеби 
звичайної. 

10. Вода з листків не випаровувається через: 

а) продихи; б) всю поверхню листка; в) шкіру. 

11. Вкажіть, які гормони відносять до статевих: 

а) андрогени; б) прогестерон; в) інсулін; г) глюкокортикоїди;  
д) естрогени. 

12. Які м’язи здійснюють згинання тулуба? 

а) трапецієподібний м’яз; б) прямий м’яз живота; в) великий і малий 
поперекові м’язи; г) зовнішній косий м’яз живота; д) поперечно-
остьовий м’яз. 

13. Яку роль відіграють лімфатичні вузли в організмі людини? 

а) здійснюють фільтрацію лімфи; б) слугують захисним бар’єром;  
в) забезпечують імунні реакції; г) атакують злоякісні утворення. 

14. Які кістки черепа мають повітроносні пазухи  і відкриваються в 
порожнину носа? 
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а) лобова, решітчаста; б) скронева, тім’яна;  
в) верхньощелепна, клиноподібна; г) носова, потилична. 

 

Завдання №2 

 

1. Охарактеризуйте функції клітинної мембрани. (2 бали) 

2. Опишіть послідовні етапи клітинного дихання. (2 бали) 

3. Яке значення мутацій у природі й житті людини? (3 бали) 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З БІОЛОГІЇ 
10 КЛАС 
 

І РІВЕНЬ 

(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 3 бали) 
 

Завдання №1 

1. Гетеротрофним організмом є: 

а) пшениця; б) ламінарія; в) дріжджі; г) спірогіра; д) хвощ. 

2. Одноклітинна водорість це: 

а) саргасум; б) ламінарія; в) спірогіра; г) хлорела; д) хара.  

3. Яка тканина переважає в зоні поділу кореня: 

а) механічна; б) твірна; в) покривна; г) провідна; д) основна. 

4. Випаровування рослинами води називається: 

а) фотосинтез; б) хемосинтез; в) дихання; г) транспірація;  

д) транскрипція.  

5. Жіночий гаметофіт голонасінних – це; 

а) ендосперм з архегоніями; б) зигота; в) пилкове зерно; г) спора;  

д) зародковий мішок. 
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6. Як називається тіло лишайника: 

а) міцелій; б) слань; в) мікориза; г) бактеріориза; д) грибниця. 

Завдання №2 

(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 3 бали) 

1. Усі твердження, які стосуються амеби звичайної, правильні крім 
такого: 

а) оганелами руху є псевдоподії – несправжні ніжки; б) може 
утворювати цисти; в) розмножується тільки нестатево – поділом 
клітини навпіл; г) не має сталої форми тіла; д) має два типи ядер. 

2. Ропалії медуз – це органи: а) руху; б) дотику; в) рівноваги;  

г) травлення. 

3. Кісткові риби відрізняються від хрящових наявністю: 

а) бічної лінії; б) сечового міхура; в) печінки; г) парних плавців;  

д) хвостового плавця. 

4. Тазові нирки є у: 

а) алігатора; б) квакші; в) окуня; г) саламандри; д) акули. 

5. До ряду Лелекоподібні належать: 

а) журавель сірий; б) косар; в) кулик-сорока; г) гага звичайна; д) мартин 
сріблястий. 

6. Шлунок з чотирьох відділів має: 

а) кінь; б) благородний олень; в) бегемот; г) дика свиня; д) зебра. 

Завдання №3 

(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 3 бали) 

1. Тканина, між клітинами якої практично відсутня міжклітинна 
речовина, називається: 

а) епітеліальною; б) хрящовою; в) сполучною; г) нервовою; д) м’язовою. 

2. У людини такий хребець містить зубоподібний відросток: 
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а) перший шийний; б) другий шийний; в) третій поперековий; 

 г) четвертий поперековий; д) другий грудний. 

3. Гепарин утворюється в: 

а) печінці і легенях; б) підшлунковій залозі і печінці; в) селезінці ;  

г) трахеї; д) бронхіолах. 

4. Зворотному рухові крові по венах перешкоджають: 

а) кишенькові клапани; б) тристулкові клапани; в) двостулкові клапани; 
г) півмісяцеві клапани; д) скорочення стінки судин. 

5. Центр регуляції дихання знаходиться у: 

а) мозочку; б) таламусі; в) гіпоталамусі; г) довгастому мозку; 
д) середньому мозку. 

6. Газообмін у легенях здійснюється завдяки: 

а) осмосу; б) дифузії; в) роботі іонних насосів; г) піноцитозу;  

д) активному транспорту. 

 

ІІ РІВЕНЬ 

 

Завдання №1 

(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 5 балів) 

Назвіть прізвище вченого, який: 

1. засновник кладистики (філогенетичної систематики) 

2. поділив всі  організми на домени Бактерії, Археї та Еукаріоти;  

3. спростував уявлення про самозародження життя; 

4. засновник узагальненої системної концепції  «Загальна теорія 
систем»; 

5. поділив тварин на хребетних і безхребетних; 

6. підвалини сучасної фізіології травлення заклали дослідження;  
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7. довів інфекційне походження вірусного гепатиту А; 

8. відкрив явище клітинного імунітету; 

9. відкрив закономірності руху крові по замкненому колу; 

10. запропонував операцію з пересадження рогівки ока; 

Завдання №2 

(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 5 балів) 

1. обмежуючим фактором у розмноженні спорових рослин є… 

2. рослини з одностатевими квітками, які розташовані на різних 
особинах називаються… 

3. бактерії, що мають форму коми… 

4. безногі ящірки відрізняються від змій наявністю… 

5. у птахів запліднення відбувається у… 

6. парними плавцями у кісткових риб є… 

7. плазма крові містить розчинний білок… 

8. рівень життя, що об’єднує усі екосистеми Землі… 

9. вища структурна одиниця в межах виду в рослин і тварин… 

10. організми, в яких клітини тригеномні… 

 

ІІІ РІВЕНЬ 

 

Завдання №1 

(кожне запитання – 1 бал, загалом – 7 балів) 
До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений 
ЛІТЕРОЮ. 
 
1. Знайдіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями 
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1.Трансформація 
А) форма горизонтального перенесення генів, при 
якій передача генетичного матеріалу від однієї 
клітини до іншої відбувається за допомогою вірусу 

2.Трансдукція 
Б) передача генетичного матеріалу між клітинами за 
участі ізольованої ДНК 

3. Кон’югація 
В) передача генетичного матеріалу від клітини-
донора у клітині-реципієнтові при безпосередньому 
контакті клітин 

 
2. Установіть відповідність між групою грибів та їх визначенням 

 

1. Шапинкові 
гриби 

А) це група грибів, загальними ознаками яких є 
утворення нальоту на субстратах, сапротрофний спосіб 
живлення та виділення захисних речовин-антибіотиків 

2. Гриби-
паразити 

Б) це одноклітинні гриби, ознаками яких є здатність до 
анаеробного дихання, брунькування, сапротрофний й 
паразитичний способи 
живлення 

3. Цвілеві гриби 
В) це асоціації справжніх грибів (мікобіонти) та 
фотосинтезуючих організмів (фотобіонти) 

4. Дріжджеві 
гриби 

Г) це група грибів, які живляться за рахунок поживних 
речовин живих організмів, мають різноманітні способи 
зараження та утворюють величезну кількість спор 

5. Лишайники 
Д) це гриби, ознаками яких є наявність плодових тіл з 
ніжкою та шапкою, сапротрофний та мутуалістичний 
способи живлення й здатність утворювати мікоризу 

3. Установіть відповідність між групою рослин та їхніми морфологічними 
ознаками 

 
1. Справжні 
мохи 

А) Стебло дихотомічно розгалужене, листки дрібні, з однією 
жилкою, корені додаткові, спороносні колоски (стробіли 

2. Плауни 
Б) Стебло підземне (кореневище) з додатковими коренями, 
листкоподібні пагони (вайї), спорангії у сорусах 

3. Хвощі 
В) Стебло прямостояче, є тонка кора, деревина, камбій, 
листки у вигляді хвої, корені головні й бічні, насіння в 
шишках 
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4. Папороті 
Г) Стебло нерозгалужене, листки дрібні, зелені, коренів 
немає, ризоїди на стеблі, архегонії та антеридії на верхівках 
рослин 

5. Хвойні  
Д) Стебла трав’янисті або дерев’янисті, листки прості або 
складні, корені головні, бічні й додаткові, квітка, насіння, 
плоди 

6. Квіткові 
Ж) Стебло членисте, з вузлами, містить кремнезем, листки 
редуковані, корені додаткові від кореневища, стробіли 

 
4. Установіть відповідність між гетеротрофними організмами та типами 

екскреції у них 
 

1. Плоскі черви А) Нирки 
2. Кільчасті черви Б) Мальпігієві трубочки 
3. Ракоподібні В) Протонефридії 
4. Комахи Г) Метанефридії 
5. Ссавці Д) Зелені залози 

 
5. У якій послідовності складові сенсорної слухової системи передають 
звукові коливання до слухових рецепторів: 
А. стремінце 
Б. коваделко 
В. барабанна перетинка 
Г. молоточок 
 
6. Установіть послідовність стадій індивідуального розвитку хордових, 
починаючи від зиготи. 
А) формування мезодерми 
Б) утворення двошарового зародка 
В) формування окремих органів 
Г) утворення бластомерів 
 
7. Укажіть послідовність рівнів організації біосистеми 
А) Клітинний 
Б) Молекулярний 
В) Біогеоценотичний 
Г) Популяційно- видовий 
Д) Біосферний 
Ж) Організмовий  
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Завдання №2 

(обов’язково наведіть перебіг розв’язання) 
 

1. 2 бали  

У томатів червоне забарвлення плодів домінує над жовтим. Гомозиготна 
червоноплідна рослина схрещується з жовтоплідною. Який колір плодів 
матимуть нащадки?  

 

2. 2 бали 

В курей нормальне оперення домінує над шовковистим. Є півень з 
нормальним оперенням невідомого походження. Як легше визначити його 
генотип? 

3. 3 бали 

У матері I група крові, у батька група крові III. Чи можуть діти успадкувати 
групу крові матері? Які генотипи матері та батька?  
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З БІОЛОГІЇ 
11 КЛАС 

 

І РІВЕНЬ 

(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 3 бали) 
 

Завдання №1 

1. Гетеротрофним організмом є: 

а) пшениця; б) ламінарія; в) дріжджі; г) спірогіра; д) хвощ. 

2. Одноклітинна водорість це: 

а) саргасум; б) ламінарія; в) спірогіра; г) хлорела; д) хара.  

3. Яка тканина переважає в зоні поділу кореня: 

а) механічна; б) твірна; в) покривна; г) провідна; д) основна. 

4. Випаровування рослинами води називається: 

а) фотосинтез; б) хемосинтез; в) дихання; г) транспірація;  

д) транскрипція.  

5. Жіночий гаметофіт голонасінних – це; 

а) ендосперм з архегоніями; б) зигота; в) пилкове зерно; г) спора; 

 д) зародковий мішок. 

6. Як називається тіло лишайника? 

а) міцелій; б) слань; в) мікориза; г) бактеріориза; д) грибниця. 

Завдання №2 

(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 3 бали) 
 

1. Усі твердження, які стосуються амеби звичайної, правильні крім 
такого: 
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а) оганелами руху є псевдоподії – несправжні ніжки; б) може 
утворювати цисти; в) розмножується тільки нестатево – поділом 
клітини навпіл; г) не має сталої форми тіла; д) має два типи ядер. 

2. Ропалії медуз – це органи: а) руху; б) дотику; в) рівноваги;  

г) травлення. 

3. Кісткові риби відрізняються від хрящових наявністю: 

а) бічної лінії; б) сечового міхура; в) печінки г) парних плавців;  

д) хвостового плавця. 

4. Тазові нирки є у: 

а) алігатора; б) квакші; в) окуня; г) саламандри; д) акули. 

5. До ряду Лелекоподібні належать: 

а) журавель сірий; б) косар; в) кулик-сорока; г) гага звичайна; д) мартин 
сріблястий. 

6. Шлунок з чотирьох відділів має: 

а) кінь; б) благородний олень; в) бегемот; г) дика свиня; д) зебра. 

Завдання №3 

(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 3 бали) 

1. Тканина, між клітинами якої практично відсутня міжклітинна 
речовина, називається: 

а) епітеліальною; б) хрящовою; в) сполучною; г) нервовою; д) м’язовою. 

2. У людини такий хребець містить зубоподібний відросток: 

а) перший шийний; б) другий шийний; в) третій поперековий;  

г) четвертий поперековий; д) другий грудний. 

3. Гепарин утворюється в: 

а) печінці і легенях; б) підшлунковій залозі і печінці; в) селезінці ;  

г) трахеї; д) бронхіолах. 

4. Зворотному рухові крові по венах перешкоджають: 
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а) кишенькові клапани; б) тристулкові клапани; в) двостулкові клапани; 
г) півмісяцеві клапани; д) скорочення стінки судин. 

5. Центр регуляції дихання знаходиться у: 

а) мозочку; б) таламусі; в) гіпоталамусі; г) довгастому мозку; 
д) середньому мозку. 

6. Газообмін у легенях здійснюється завдяки: 

а) осмосу; б) дифузії; в) роботі іонних насосів; г) піноцитозу;  

д) активному транспорту. 

ІІ РІВЕНЬ 

 

Завдання №1 

(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 5 балів) 

Назвіть прізвище вченого, який: 

1. Засновник кладистики (філогенетичної систематики); 

2. Поділив всі  організми на домени бактерії, археї та еукаріоти; 

3. Спростував уявлення про самозародження життя; 

4. Засновник узагальненої системної концепції  «загальна теорія 
систем»; 

5. Поділив тварин на хребетних і безхребетних; 

6. Підвалини сучасної фізіології травлення заклали дослідження; 

7. Довів інфекційне походження вірусного гепатиту а; 

8. Відкрив явище клітинного імунітету; 

9. Ввів у науковий обіг термін «гомеостаз»; 

10. Український вчений, що створив  протез мітрального клапана; 

 

 

Завдання №2 
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(кожне запитання – 0,5 балів, загалом – 5 балів) 

1. Обмежуючим фактором у розмноженні спорових рослин є… 

2. Рослини з одностатевими квітками, які розташовані на різних 
особинах називаються… 

3. Бактерії, що мають форму коми… 

4. Безногі ящірки відрізняються від змій наявністю… 

5. У птахів запліднення відбувається… 

6. Рівень життя, що об’єднує усі екосистеми землі… 

7. Вища структурна одиниця в межах виду в рослин і тварин… 

8. Організми, в яких клітини тригеномні… 

9. Хвороби, що поширюються за допомогою тварин-переносників 
називаються… 

10. Підрозділ екології, що вивчає закономірності взаємозв’язки 
організмів окремого виду з середовищем існування… 

 

ІІІ РІВЕНЬ 

 

Завдання №1 

(кожне запитання – 1 бал, загалом – 7 балів) 
До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений 
ЛІТЕРОЮ. 
1. Установіть відповідність між вченим та його досягненням 
 

1. Еугеніус Вармінг А. класифікація, яка характеризує адаптації різних 
видів рослин 

2. Крістен 
Раункір’єр 

Б. екологічна класифікація, в якій з усієї сукупності 
ознак життєвих форм він виокремив одну, що 
характеризує пристосування рослин до холодної або 
сухої пори року 

3. І.Г.Серебряков 
В. вважав, що різні види рослин залежно від 
однакових зовнішніх умов набувають однакового 
зовнішнього виду та форми 



139 

 
2. Установіть відповідність між терміном та його значенням 

 

1. Нейстон 
А. сукупність дрібних організмів, що живуть у товщі води 
у завислому стані та не можуть активно протистояти 
перенесенню течією. 

2. Планктон 
Б. сукупність організмів, що живуть біля поверхневої 
плівки води, тобто поблизу межі водного та повітряного 
середовищ. 

3. Нектон В. рослинні й тваринні організми, що живуть на грунті та  
в грунті морських і прісних водойм 

4. Бентос 
Г. сукупність активно плаваючих організмів, що мешкають 
у водній товщі, можуть активно пручатись течії та 
переміщуватись на значні відстані. 

 
5. Установіть відповідність 
1. Аутекологія А. екологія популяцій 
2. Демекологія Б. екологія екосистем 
3. Синекологія В. екологія біоценозів 
4. Екосистемологія Г. екологія видів 

4. Укажіть послідовність передавання енергії в ланцюгу живлення: 

А. дятел 

Б. сосна 

В. короїд 

Г. сокіл 

5. Укажіть послідовні етапи ембріонального розвитку людини: 

А. Органогенез 

Б. Дроблення 

В. Гаструляція  

Г. Нейруляція 

6. Розташуйте у правильній послідовності цифри названих екосистем за 
зростанням величини первинної нетто-продукції: 

1. тропічний ліс 

2. савана 
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3. тундра 

4. пустелі субтропіків 

5. широколистний ліс 

6. тайга 

 

7. Визначте послідовність подій у ході еволюції біосфери (від 
найдавніших до сучасних): 

А. поява безхребетних і перших хордових; 

Б. поява фотосинтезуючих бактерій; 

В. поширення на суші вищих спорових рослин; 

Г. розквіт земноводних, поява плазунів; 

Д. вихід рослин на сушу. 

Завдання №2 

(обов’язково наведіть перебіг розв’язання) 

1. (2 бали) Користуючись правилом екологічної піраміди визначити, яка 
площа (в га) біоценозу може прогодувати одну особину останньої ланки в 
ланцюгу живлення: - планктон – риба - тюлень (300 кг); планктон-нехижі риби-
щука (10 кг). Суха біомаса планктону з 1 м2 становить 600 г за рік. Із вказаної у 
дужках маси 60% становить вода.         

2. (2 бали) Біомаса сухого сіна з 1 м2 луки становить 200 г. 
Використовуючи ланцюг живлення: рослини — корова — людина, розрахуйте 
скільки гектарів луки необхідно для того, щоб прогодувати людину масою 65 
кг (70 % води).          
 3. (3 бали) Фрагмент ланцюга молекули ДНК містить 1100 нуклеотидів , 
з них 100, 120, і 130 нуклеотидів утворюють інтронні ділянки. Визначте, скільки 
амінокислот кодує цей фрагмент ДНК. 
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ХІМІЯ 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ  
9 КЛАС 

 

І РІВЕНЬ 

 
1. До складу фосфор оксиду входить 43,66% Фосфору та 56,34% Оксигену. 
Визначте формулу оксиду. 

(3 бали) 
2. В якій масі NaOH міститься 2 моль атомів Оксигену? 

(3 бали) 
3. До водного розчину NaCl масою 180г з масовою часткою 5% додали суху сіль 
масою 20г. Визначте масову частку розчиненої речовини в розчині (%). 

(3 бали) 

ІІ РІВЕНЬ 

 
1. При нагріванні 20,32 г суміші купрум (ІІ) гідроксиду та алюміній гідроксиду 
одержали водяну пару, яку зібрали та повністю витратили на взаємодію з 
барій оксидом. При цьому одержали  54,72 г лугу. Визначте масову частку 
купрум (ІІ) гідроксиду. 

(5 балів) 
2. На нейтралізацію 500 г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 5% 
витратили 245г розчину сульфатної кислоти з концентрацією 12,5%. Обчисліть 
масу солі, що утворилась в наслідок реакції. 

(5 балів) 

ІІІ РІВЕНЬ 

 
1. Водень одержаний при взаємодії 2,7г алюмінію з розчином соляної кислоти 
657г, з масовою часткою 2%, використали на відновлення купрум (ІІ) оксиду 
масою 5 г та 2 % домішків. Обчисліть масу одержаної міді, якщо відносний 
вихід її становить 90%.  

(7 балів) 
 

2. Розшифруйте речовини в ланцюжку перетворень: 

А 𝑡𝑡
0
→  В   𝐻𝐻2𝑂𝑂 → С 𝐻𝐻2𝑆𝑆 → Д + інші речовини, якщо відомо, що: Речовина А 

не розчинна біла речовина, що стійка до дії лугів, але розчиняється в кислотах, 
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при цьому виділяється газувата речовина,  може використовуватися в 
будівництві. Масова частка одного з трьох елементів в цій речовині А складає 
12%. В речовині Д масова частка Сульфуру складає 44,44%. Напишіть рівняння 
реакцій наведених перетворень. Для чого речовина А може 
використовуватися? 

(7 балів) 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ  
10 КЛАС 

 

І РІВЕНЬ 

 
1. Який об’єм водню утвориться, якщо алюміній кількістю 0,6 моль прореагує 
з надлишком хлороводневої кислоти? 

(3 бали) 
2. Який обєм кисню (н.у.) витратится на спалювання алкану 20 л, масова частка 
Гідрогену в якому становить  20%? 

(3 бали) 
3. Визначте масову частку кислоти в розчині (%), одержаному при розчинені 
40 г сульфур (VI) оксиду в 300 г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 
20% 

(3 бали) 

ІІ РІВЕНЬ 

 
1. Який об’єм суміші озону і кисню з густиною за воднем 19 потрібно 
використати для окислення 5,6 л чадного газу? 

 (5 балів) 
2. Сплав міді та цинку 20 г обробили надлишком розчином соляної кислоти. 
Газ, який виділився повністю використали для відновлення ферум (ІІІ) оксиду 
масою 9,9 г. Визначте масову частку міді в сплаві. 

(5 балів) 

ІІІ РІВЕНЬ 

 
1. До 200 мл суміші етену і пропену додали 800 мл кисню. Одержану 

суміш довели до умов реакції. Після приведення до нормальних умов і 
поглинання вапняною водою утвореного газу утворився осад. Маса осаду 
після висушування склав 0,79 г. Визначте об’ємний склад вихідної суміші. 

(7 балів) 
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2. Кадмієву пластину масою 20 г помістили в розчин купрум (ІІ) сульфату 
масою 200 г масовою часткою 20%. Визначте масу пластини, якщо відомо, що 
масова частка солі зменшилася вдвічі.  

(7 балів) 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ  
11 КЛАС 

І РІВЕНЬ 

1. Який об’єм кисню витратили на спалювання 1,6 г сірки? 
(3 бали) 

 
2. Натрій оксид кількістю речовини 1,5 моль розчинили у воді масою 240 г. 
Обчисліть масову частку (%) лугу в одержаному розчині. 

(3 бали) 
 
3. Газова суміш складається з 20 с карбон діоксиду, 10 л кисню та 60 л водню. 
Визначте відносну густину суміші за амоніаком.  

(3 бали) 

ІІ РІВЕНЬ 

 
1. Суміш ацетилену та метану має густину 0,8 г/л. Визначте: 
А) відносну густину суміші за воднем; 
Б) об’ємну частку метану (%) в суміші. 

(5 балів) 
2. У результаті термічного розкладення калій перманганату масою 63,25 г 
утворився твердий залишок, маса якого виявилась в 1,1 разу менша за масу 
вихідної речовини. Обчисліть: 
А) масовий склад твердого залишку; 
Б) Ступінь розкладення калій перманганату. 

(5 балів) 

ІІІ РІВЕНЬ 

 
1. Є дві однакові порції суміші пропану й метиламіну. Першу порцію 
пропустили крізь бромідну кислоту, узяту в надлишку. Унаслідок цього об’єм 
газової суміші зменшився на 2,24 л (н. у.). У результаті повного окиснення 
другої порції суміші газів утворився карбон(IV) оксид кількістю речовини 0,4 
моль. Обчисліть об’ємну частку (%) пропану в суміші, використаної для 
проведення реакцій.  
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(7 балів) 
 

2. Урівняйте реакції методом електронного балансу 
MnO2 + KClO3 + KOH →K2MnO4 + KCl + H2O 
FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 
H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 
Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 
 

(7 балів) 
 
 

 

 

  



146 

  

 

ГЕОГРАФІЯ 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ГЕОГРАФІЇ   
9 КЛАС 

(максимум – 33 бали) 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.  
До кожного із завдань пропонуються 4 варіанти 
відповіді, серед яких лише один правильний  
(1 бал за кожну правильну відповідь) 

1. Виберіть держави, з якими Україна не має кордонів: 
а) Румунія, Молдова, Росія;              
б) Польща, Словаччина, Білорусь; 
в) Чехія, Литва, Австрія;                    
г) Угорщина, Росія, Білорусь. 
2. Визначте місто, географічна довгота якого буде найбільшою: 
а) Львів;                                               
б) Київ; 
в) Харків;                                             
г) Чернівці. 
3. Корінними мешканцями України є:  
а) українці та росіяни;                       
б) українці і кримські татари; 
в) українці, росіяни і білоруси;         
г) українці і поляки. 
4. Вкажіть наукове поняття, що характеризує різницю показників 

народжуваності та смертності: 
а) сальдо міграцій;                           
б) природний приріст; 
в) урбанізація;                                   
г) депопуляція. 
5. Вкажіть правильне поєднання корисних копалин з їхніми 

родовищами: 
а) графіт -Стебницьке;                       
б) сірка - Бориславське; 
в) ртуть - Микитівське;                      
г) кам’яна сіль - Завалівське. 
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Завдання на встановлення відповідності. До кожного 
завдання у двох колонках подано інформацію, яку 
позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 
Виконуючи завдання, необхідно встановити 
відповідність інформації, позначеної цифрами та 
буквами (утворити логічні пари) (4 бали за повну 
правильну відповідь). 

6. Установіть відповідність між галузями економіки та основними 
організаційними типами підприємств, які для них характерні: 
а) завод;                   1. металургія; 
б) комбінат;            2. швейна промисловість; 
в) комплекс;           3. транспорт; 
г) фабрика;              4. сільське господарство; 
5. будівництво; 
 

 
7. Установіть відповідність між містом України і його функціональним 

значенням: 
а) Трускавець;           1. релігійний центр; 
б) Київ;                        2. місто-курорт; 
в) Жмеринка;            3. транспортний вузол; 
г) Кам`янське  .         4. промисловий центр; 

    5.багатофункціональне, 
    промислове, наукове, 

                                                 важливе управлінське місто. 

Відкриті завдання з короткою відповіддю  
(2 бали за кожну правильну відповідь) 

а  
  
б  
в  
г  
  

а  
б  
в  
г  
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8. Визначте падіння притоки річки Куболти (у метрах). 

 

9. На плані місцевості довжина притоки річки Куболти становить 5,5 см. 
Визначте її дійсну довжину (у метрах).    
     

Завдання множинного вибору. У завданні 
пропонується 7 варіантів відповіді, серед яких три 
правильні (3 бали за повну правильну відповідь).  

10. Які переваги в побуті матиме родина, якщо переїде з північного району 
Полісся на південь Поділля? 
1. Менше спекотних днів з підвищеною пожежонебезпекою 
2. Менші витрати на поливання присадибної ділянки влітку 
3. Вищу природну родючість ґрунтів на присадибній ділянці 
4. Сухий підвал і глибокий погріб, які не підтоплюються 
5. Менше дошкулятимуть польові миші 
6. Меншу собівартість вирощених овочів і фруктів 
7. Істотне здешевлення дров’яного опалення 

 

 

Творче завдання 

11. Усі країни світу поділяються на дві групи: країни, у яких 
використовують літній час та країни, які ніколи не використовували 
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літній час або відмовилися від його використання. 27 жовтня в Україні 
відбулося щорічне повернення до стандартного часу. Чому в Україні та 
в багатьох інших країнах світу переходять на літній час? Чому більшість 
країн не роблять цього? Чи варто Україні відмовитися від використання 
літнього часу? (13 балів) 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ГЕОГРАФІЇ  
10 КЛАС 

(максимум – 33 бали) 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.  
До кожного із завдань пропонуються 4 варіанти 
відповіді, серед яких лише один правильний  
(1 бал за кожну правильну відповідь) 

1. Основним чинником розміщення найбільших нафтопереробних 
комбінатів у містах України, Білорусі й Польщі є: 

А. наявність родовищ нафти поблизу міста 
Б. транспортно-географічне положення міста 
В. кооперування з металургійним підприємством у місті 
Г. велика кількість населення в місті – більше 500 000 жителів. 

2. Виберіть приклад «формули відтворення населення», що характеризує 
І тип відтворення населення: 

А. 28 – 10=18‰               
В. 28 – 24=4‰   
Б. 14 – 10=4‰      
Г. 33 – 12=21‰ 

3. Оберіть галузь харчової промисловості, для якої характерна висока 
концентрація виробництва в невеликій кількості країн. 

А. цукрова                    
В. м’ясна  
Б. хлібопекарна                   
Г. виробництво оливкової олії 

4. Укажіть найбільш досконалу форму міжнародної економічної інтеграції. 
А. Зона вільної торгівлі                  
В. Економічний союз 
Б. Митний союз                  
Г. Спільний ринок 
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5. Виберіть варіант, у якому всі названі країни є конституційними 
монархіями. 

А. Іспанія, Данія, Японія                 
В. Австрія, Данія, Швеція 
Б. Росія, Великобританія, Бельгія                  
Г. Канада, Саудівська Аравія, Ватикан 
 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного 
завдання у двох колонках подано інформацію, яку 
позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 
Виконуючи завдання, необхідно встановити 
відповідність інформації, позначеної цифрами та 
буквами (утворити логічні пари) (4 бали за повну 
правильну відповідь). 

 

6. Установіть відповідність між країнами і типом їхнього економічного 
розвитку: 

а) Мозамбік;                   1. ключеві; 
б) Китай;                          2. нові індустріальні; 
в) Італія;                           3. соціалістичні; 
г) Бразилія;                     4. найменш розвинуті; 
5. великої сімки; 

 

7. Установіть відповідність між видом мінеральної сировини і його 
басейном: 

а) кам’яне вугілля;                          1. Перський; 
б) нафта;                                           2. Нікопольський; 
в) залізна руда;                                3. Апалацький; 
г) марганець.                                    4. Тихоокеанський; 
                      5. КМА. 

 

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.  
(2 бали за повну правильну відповідь). 

8. Дайте визначення поняття країни, що позбавлена іншою державою 
політичної та економічної незалежності 

Відповідь:_________________ 

а  
б  
в  
г  
  

а  
б  
в  
г  
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9. Визначте забезпеченість нафтою (у роках), якщо розвідані запаси нафти 
становлять 210 млрд т, а щорічний видобуток дорівнює 3900 млн т. 

 
     

 

Завдання множинного вибору. У завданні 
пропонується 7 варіантів відповіді, серед яких три 
правильні (3 бали за повну правильну відповідь). 

 
10. Укажіть спільні характерні риси Великої Британії та Німеччини. 

1. Законодавча влада належить монарху й парламенту 
2. Високий рівень урбанізації, сформувалися мегалополіси 
3. У структурі паливно-енергетичного балансу зростає частка нафти 
4. Металургійні підприємства орієнтуються на власну сировину 
5. У сільському господарстві переважають фермерські господарства 
6. Домінують галузі, що випускають наукомістку продукцію 
7. Зовнішні економічні зв’язки обслуговує переважно залізничний 
транспорт. 

Творче завдання 

11. Чи є, на вашу думку, пряма залежність між густотою населення, 
природними умовами  та рівнем економічного розвитку території? 
Доведіть це на конкретних прикладах.  (13 балів) 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ГЕОГРАФІЇ  
11 КЛАС  

(максимум – 33 бали) 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До 
кожного із завдань пропонуються 4 варіанти відповіді, 
серед яких лише один правильний (1 бал за кожну 
правильну відповідь) 

 
1. Визначте прізвище вченого, якого називають «батьком географії». 

А. Геродот      
В. Ератосфен    
Б. Страбон      
Г. Анаксімандр 

2. Укажіть єдину англомовну країну Центральної Америки. 
А. Гватемала     
В. Беліз   
Б. Сальвадор      
Г. Гондурас  

3. Укажіть, частиною якої сучасної держави є Пряшівщина – етнічна 
українська земля. 
А. Румунії      
В. Словаччини   
Б. Польщі      
Г. Білорусі  

4. Найближчим до столиці України є державний кордон із: 
А. Словаччиною                                   
В. Польщею 
Б. Білоруссю                                            
Г. Молдовою 

5. Укажіть найбільший архіпелаг Південної Америки. 
А.Галапагоси     
В. Вогняна Земля  
Б. Південна Георгія     
Г. Фолкленди 
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Завдання на встановлення відповідності. До кожного 
завдання у двох колонках подано інформацію, яку 
позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 
Виконуючи завдання, необхідно встановити 
відповідність інформації, позначеної цифрами та 
буквами (утворити логічні пари) (4 бали за повну 
правильну відповідь). 

6.  Установіть відповідність між видами мінеральних ресурсів та країною, 
де зосереджені їхні значні запаси: 
а) природний газ;                1. Мексика; 
б) фосфорити;                      2. Марокко; 
в) селітра;                             3. Японія; 
г) срібні руди                       4. Чилі; 

                                                          5. Катар. 
 

7. Установіть відповідність між країною та особливостями її 
національного  складу: 
а) Канада;                     1. мононаціональна країна; 
б) Ісландія;                   2. двонаціональна країна; 
в) Індія;                         3. полінаціональна країна; 
г) Україна.                    4. країна  з трьома національними групами; 
         5.країна одно національна з багатьма 
національними меншинами. 

Відкриті завдання з короткою відповіддю  
(2 бали за кожну правильну відповідь) 

8. Дайте визначення поняття країни, що позбавлена іншою державою 
політичної та економічної незалежності 
Відповідь:____________________ 

9. Визначте забезпеченість нафтою (у роках), якщо розвідані запаси нафти 
становлять 210 млрд т, а щорічний видобуток дорівнює 3900 млн т. 
 

     
 

а  
б  
в  
г  
  

а  
б  
в  
г  
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Завдання множинного вибору. У завданні 
пропонується 7 варіантів відповіді, серед яких три 
правильні (3 бали за повну правильну відповідь). 

10. Укажіть підприємства, під час визначення місця розташування яких 
домінує сировинний чинник. 
1. Фармацевтична фабрика 
2. Завод сільськогосподарського машинобудування 
3. Цементний завод 
4. Хлібозавод 
5. Плодоовочеконсервний завод 
6. Швейна фабрика 
7. Мідеплавильний завод. 

Творче завдання 

Змоделюйте, яким буде клімат на західному узбережжі Європи, якщо 
Північно-Атлантична течія буде не теплою, а холодною. (13 балів) 
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ФІЗИКА 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЗИКИ 
9 КЛАС 

І РІВЕНЬ  

 

1. Хлопчик вирушив на велосипедну прогулянку. Через годину у хлопчика 
спустило колесо, і він ще півгодини віз велосипед поруч з собою, йдучи 
пішки зі швидкістю 5 км/год. Після завершення прогулянки 
велосипедний комп’ютер показав середню швидкість руху 10 км/год. З 
якою швидкістю їхав хлопчик? 

(3 бали) 

2. Скільки електронів проходить за 1 хв через поперечний переріз 
проводів живлення світлодіодного кишенькового ліхтарика, якщо 
робочий струм світлодіода становить 400 мА? 

(3 бали) 

3. Для виготовлення побутового обігрівача використано ніхромовий дріт 
перерізом 1 мм2. Якої довжини потрібно взяти дріт для отримання 
потужності 1 кВт? Питомий опір ніхрому становить 1 мкОм·м. 

(3 бали) 

ІІ РІВЕНЬ  
 

1. У дві посудини, в кожній з яких знаходиться М = 420 г води при 
температурі t = 40 ºС, опускають по кип’ятильнику. Потужність першого 
кип’ятильника втричі більша потужності другого. Скільки води википить у 
першій посудині до початку кипіння води у другій посудині? Питома 
теплоємність пароутворення води L = 2,3·10-6 Дж/кг, питома теплоємність 
води с = 4200 Дж/кг·ºС. 

(5 балів) 
2. Дві електрички довжиною L = 450 м кожна рухаються назустріч одна 

одній. Швидкість першої електрички більша, ніж другої, і дорівнює 
υ1 = 50 км/год. Відстань між точкою зустрічі перших вагонів електричок і 
точкою розходження останніх вагонів електричок дорівнює d = 50 м. 
Визначити швидкість υ2  другої електрички. 

(5 балів) 

ІІІ РІВЕНЬ 

1.Браслет масою 40 г зроблено зі сплаву золота й срібла. Обчислити масу 
золота в браслеті, якщо густина золота 19300 кг/м3, срібла – 10500 кг/м3. 
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Відомо, що під час занурення браслета в посудину з водою рівень води 
піднявся на 1 мм. Стінки посудини - вертикальні, площа основи – 25 см2. 

(6 балів) 

2. В суміш води з льодом вмістили нагрівник потужністю P і ввімкнули його 
в електричне коло. Через час t1 температура почала зростати за кожну 
хвилину на Δt градусів. Визначити масу льоду і води, що знаходилися 
спочатку у суміші. 

(7 балів) 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЗИКИ 
10 КЛАС  
 

І РІВЕНЬ  

 

1.Брусок масою 1 кг за допомогою пружинного динамометра тягнуть 
рівномірно по горизонтальній дошці. Знайти жорсткість пружини 
динамометра, якщо вона при цьому видовжилась на 1 см. Коефіцієнт тертя 
ковзання становить 0,2.  

(3 бали) 

2.Скільки важить людина масою 70 кг в ліфті, що рухається рівноприскорено 
вгору з прискоренням 1 м/с2 ? 

(3 бали) 

3.Тіло рухається в площині. Координати тіла змінюються з часом за законом: 
х = 2t2 – 4t – 1; y = 8t – 3. Числові значення виражені в одиницях СІ. На яку 
відстань переміститься тіло за проміжок часу від t1=1 с до  t2=4 с? 

(3 бали) 

ІІ РІВЕНЬ 

 

1.По мішені з відстані 60 м зроблено два постріли з рушниці, яка встановлена 
на верстаті горизонтально. Швидкість першої кулі становила 300 м/с, другої 
кулі — 400 м/с. Визначити відстань між місцями влучання по мішені. 

(5 балів) 
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2.Звук пострілу і куля одночасно досягають висоти h = 960 м. Постріл зроблено 
вертикально вгору.  Чому дорівнює початкова швидкість кулі? Середня 
швидкість звука в повітрі υ=330 м/с. 

(5 балів) 

ІІІ РІВЕНЬ 

 

1.В посудину налито дві рідини, які не змішуються, що мають густину ρ1 і ρ2 та 
товщини шарів h1 і h2 відповідно. На поверхню верхньої рідини поклали 
маленьке тіло, яке ідеально обтікається. Тіло, падаючи, досягає дна у той 
момент, коли його швидкість дорівнює нулю. Визначити густину речовини, з 
якої виготовлено тіло. В’язке тертя в системі не враховувати. 

 

 

 

 

 

 

(7 балів) 

2. 

 В кулі радіусом R зробили 

кулястий виріз радіусом 
R

2
1

, центр якого лежить на 
середині радіуса кулі. Кулю 

зарядили електричним зарядом Q. На прямій, що проходить через центр кулі 
і центр вирізаної частини, на відстані d від центра кулі розташована точкова 
заряд q. Обчислити силу взаємного притягання між кулею з вирізом і точковим 
зарядом. 

(7 балів) 

 

 

 

h1 

h2 

ρ1 

ρ2 

Перша 

Друга ділянка 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЗИКИ 
11 КЛАС  

 

І РІВЕНЬ  

 

1.Теплова машина працює за циклом Карно. Знайти ККД такої машини, якщо 
температура нагрівача 150°С, а холодильника — 10°С. 

(3 бали) 

2.Як зміниться період коливань пружинного маятника, якщо в ньому пружину 
жорсткістю k замінити на половину такої пружини? 

(3 бали) 

3. Джерело ЕРС з певним внутрішнім опором замикають на зовнішній опір. 
Відомо, що найбільша потужність, яка може виділятись у зовнішній мережі, 
становить 1 кВт. При цьому в колі тече струм 5 А. Знайти ЕРС та внутрішній опір 
джерела. 

(3 бали) 

ІІ РІВЕНЬ 

1.Протон, після проходження прискорювальної різниці потенціалів 4 кВ, влітає 
в однорідне магнітне поле індукцією 0,05 Тл перпендикулярно до ліній 
індукції і починає рухатись по колу радіусом 17,8 см. Знайти відношення 
заряду протона до його маси. 

(5 балів) 

2. 

Горизонтальна посудина місткістю V= 2 л 
поділена на дві рівні частини тонкою 
напівпроникною перегородкою, що витримує 
перепади тисків Δр = 10 МПа. Ліву частину 
заповнюють киснем, праву – азотом масою m 

= 14 г. Через праву перегородку може перетікати азот. Якою найбільшою 
масою кисню можна заповнити ліву частину посудини, щоб перегородка 
залишилися цілою? Температура стала і дорівнює Т = 300 К. Молярна маса 
кисню М1 = 32 г/моль, азоту – М2 = 28 г/моль.  

(5 балів) 
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ІІІ РІВЕНЬ 

 

1. Робочим тілом теплової машини є одноатомний 
ідеальний газ. Знайдіть ККД циклу, графік якого показано 
на рисунку. 

(7 балів) 

2.Між горизонтальними пластинами плоского конденсатора з висоти Н вільно 
падає незаряджена металева кулька масою М. На яку висоту підніметься вона 
після абсолютно пружного удару об нижню пластинку, якщо в момент удару 
на кульку переходить заряд q? Конденсатор підключений до батареї з Е.Р.С., 
що дорівнює ε. Відстань між пластинами конденсатора d.  

(7 балів) 

  

у 

H 
Hx ε 
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МАТЕМАТИКА 
ВІДДІЛЕННЯ «МАТЕМАТИКА» 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ 
ВІДДІЛЕННЯ «МАТЕМАТИКА» 
9 КЛАС 

І РІВЕНЬ  

(ПО 3 БАЛИ) 

1. Доведіть, що при будь-якому натуральному n справджується нерівність 
3𝑛𝑛 ≥ 𝑛𝑛 + 2. 

2. Спростіть вираз: 
(𝑥𝑥−1)�(𝑥𝑥−1)2+4𝑥𝑥

𝑥𝑥2+1+2|𝑥𝑥| .  

3. Розв’яжіть рівняння у цілих числах: (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 7)2 = 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥2. 

ІІ РІВЕНЬ  

(ПО 5 БАЛІВ) 

1. Знайти площу трикутника, вершини якого – точки перетину прямих 
2𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥 = 1, −2𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 = 1, 𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 = 7. 

2. Знайти чотири числа, які утворюють пропорцію, коли відомо, що сума 
крайніх членів дорівнює 14, сума середніх членів дорівнює 11, а сума квадратів 
таких чотирьох чисел дорівнює 221. 

ІІІ РІВЕНЬ  

(ПО 7 БАЛІВ) 

1. При яких значеннях параметра а рівняння 𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 1 = 0, 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 + 𝑎𝑎 = 0 
мають спільний корінь? 

2. Знайти радіус кола, описаного навколо рівнобічної трапеції з основами 2 і 
14 і бічною стороною 10.  
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ 
ВІДДІЛЕННЯ «МАТЕМАТИКА» 
10 КЛАС 

І РІВЕНЬ 

(ПО 3 БАЛИ) 

1. Доведіть тотожність: 
�21+8√5
4+√5

∙ �9 − 4√5 = √5 − 2. 

2. Доведіть, що сума кубів трьох послідовних натуральних чисел ділиться на 9. 

3. Знайти усі значення параметра а, для яких найменше значення функції 
2 2 1 | |y x x x a= + − + −  більше за 2. 

ІІ РІВЕНЬ  

(ПО 5 БАЛІВ) 

1. Розв’яжіть рівняння: 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛6𝑥𝑥 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠6𝑥𝑥 = 7
16

. 

2. У рівнобедреному трикутнику основа дорівнює 60 см. Висота, проведена до 
бічної сторони, ділить її на відрізки у відношенні 7:18, починаючи від вершини. 
Обчислити площі частин трикутника, на які ділить його ця висота.  

ІІІ РІВЕНЬ  

(ПО 7 БАЛІВ) 

1. Довести, що відношення периметра трикутника до однієї із його сторін 
дорівнює відношенню висоти, яка проведена до цієї сторони, до радіуса 
вписаного кола. 

2. Яким має бути число a , щоб існувало рівно чотири різні пари чисел );( yx , 
для яких справджуються обидві рівності 

315i1225 22 =++−=++ yxayyx . 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ 
ВІДДІЛЕННЯ «МАТЕМАТИКА» 
11 КЛАС 

 

І РІВЕНЬ  

(ПО 3 БАЛИ) 

1. Доведіть рівність 1
6

+ 1
12

+ 1
20

+ ⋯+ 1
𝑛𝑛2+3𝑛𝑛+2

= 𝑛𝑛
2𝑛𝑛+4

. 

2. Розв’яжіть систему рівнянь: �𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙2(𝑢𝑢 − 𝑣𝑣)− 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙3(𝑢𝑢 + 𝑣𝑣) = 1
𝑢𝑢2 − 𝑣𝑣2 = 2

  

3. Розв’яжіть рівняння: 2 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2 𝑥𝑥
2−𝑥𝑥
12

= 2𝑥𝑥 + 2−𝑥𝑥. 

ІІ РІВЕНЬ  

(ПО 5 БАЛІВ) 

1. У паралелограмі бісектриса тупого кута, який дорівнює 150°, ділить 
протилежну сторону на відрізки 50 і 30 см, починаючи від вершини гострого 
кута. Обчислити площу .паралелограма. 

2. Вершини B, C та D паралелограма  ABCD  мають  відповідно  координати (–
3;2), (2;3), (3;–4), BD – діагональ. Знайти усі значення параметра а, для яких 

координати вершини А є розв’язком системи нерівностей

2 2 0,
2 6 5 0.

x y a
x y a
− − ≤

 + + ≤  

ІІІ РІВЕНЬ  

(ПО 7 БАЛІВ) 

1. Радіус сфери, описаної навколо правильної трикутної піраміди, дорівнює 
апофемі піраміди. Знайти кут між апофемою та площиною основи піраміди.  

2. Для кожного значення параметра а знайдіть область визначення функції: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = � 𝑥𝑥2+2𝑎𝑎𝑥𝑥+𝑎𝑎2+5
4𝑥𝑥+1∙𝑎𝑎2−32∙2𝑥𝑥∙𝑎𝑎+8

. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ 
ВІДДІЛЕННЯ «ЕКОНОМІКА», «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ», 
«ТЕХНІЧНІ НАУКИ» 

9 КЛАС 

І РІВЕНЬ 

(ПО 3 БАЛИ) 

1. Спростити вираз �
(2𝑝𝑝+1)3+�(2𝑝𝑝−1)3

�4𝑝𝑝+2�4𝑝𝑝2−1
. 

2. Довести, що в будь-якому прямокутному трикутнику сума півпериметра і 
радіуса вписаного кола дорівнює сумі катетів. 

3. Розв’яжіть рівняння: (𝑥𝑥 + 3)4 + (𝑥𝑥 + 5)4 = 16. 

ІІ РІВЕНЬ 

(ПО 5 БАЛІВ) 

1. Три кола різних радіусів попарно дотикаються один до одного. Прямі, що 
з’єднують їх центри, утворюють трикутник. Знайти радіус меншого кола, якщо 
радіуси двох більших кіл становлять 6 см та 4 см. 

2. На купівлю велосипедів спортивний клуб виділив 𝑛𝑛  гривень. Оскільки 
внаслідок зниження цін вартість кожного велосипеда зменшилась на 𝑎𝑎 
гривень, то велосипедів було куплено на 𝑏𝑏 більше, ніж передбачалося. Скільки 
купили велосипедів? 

ІІІ РІВЕНЬ 

(ПО 7 БАЛІВ) 

1. Побудуйте графік функції 𝑥𝑥 = �𝑥𝑥2−9�
𝑥𝑥−3

− �1
𝑥𝑥
�
0

. 

2. Знайдіть усі значення параметра а, при яких усі корені рівняння 2 0x x a+ + =  
менші за а. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ 
ВІДДІЛЕННЯ «ЕКОНОМІКА», «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ», 
«ТЕХНІЧНІ НАУКИ»  

10 КЛАС 
 

І РІВЕНЬ 

(ПО 3 БАЛИ) 

1. Остання цифра натурального числа 𝑛𝑛  відмінна від 0 та 5. Якою цифрою 
закінчується число 𝑛𝑛5 ∙ (𝑛𝑛 + 5)3? 

2. Розв’яжіть систему рівнянь: �2𝑥𝑥
2 − 3𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑥𝑥2 = 3

𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥 − 2𝑥𝑥2 = 6
  

3. Розв’яжіть нерівність: �𝑥𝑥 + 1 + 4√𝑥𝑥 − 3 −�𝑥𝑥 + 1 − 4√𝑥𝑥 − 3 ≤ 2. 

ІІ РІВЕНЬ 

(ПО 5 БАЛІВ) 

1. Розв’яжіть рівняння: 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠9𝑥𝑥 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛6𝑥𝑥=1. 

2. У рівнобічній трапеції діагональ є бісектрисою тупого кута і ділить середню 
лінію трапеції на відрізки завдовжки 7 см і 11 см. Знайдіть периметр трапеції.   

ІІІ РІВЕНЬ 

(ПО 7 БАЛІВ) 

1. Периметр прямокутного трикутника дорівнює 40 см, довжина описаного 
кола дорівнює 17 см. Обчислити площу трикутника. 

2. Розв’яжіть рівняння при усіх значеннях параметра а: 

( )( )
3 51
1 1 1x a x a x

− =
− + + − + . 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ 
ВІДДІЛЕННЯ «ЕКОНОМІКА», «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ», 
«ТЕХНІЧНІ НАУКИ»  

11 КЛАС 

І РІВЕНЬ 

(ПО 3 БАЛИ) 

1. Довести рівність �3 + √3 + �10 + 6√3
3

= √3+1. 

2. Розв’яжіть рівняння ��3 + 2√2�
𝑥𝑥
− 3 ��3 − 2√2�

𝑥𝑥
= 2. 

3. Дано послідовність чисел: 3; 8; 15; 24; 35; … Встановити закономірність та 
записати два наступні числа послідовності. 

ІІ РІВЕНЬ 

(ПО 5 БАЛІВ) 

1. При яких значеннях параметра a функція 
2 2 | | | 1|y a x x a x= − + −  зростає на всій 

числовій прямій. 

2. У рівнобічній трапеції діагоналі є бісектрисами гострих кутів і в точці 
перетину діляться у відношенні 13:5, починаючи від вершини гострих кутів. 
Визначити периметр трапеції, якщо її висота дорівнює 32 см. 

ІІІ РІВЕНЬ 

(ПО 7 БАЛІВ) 

1. Ромб, периметр якого дорівнює 2р, обертається навколо осі, яка 
перпендикулярна до його діагоналі довжиною а та проходить через її кінець. 
Знайти площу поверхні обертання. 

2. Розв’яжіть рівняння: √𝑥𝑥3 + √𝑥𝑥 − 163 = √𝑥𝑥 − 83 . 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ  
9 КЛАС 

І РІВЕНЬ 

 

1. На якому етапі розвитку первісного суспільства на 
теренах України з'являються представлені зразки 
образотворчого мистецтва? 

А. Палеоліт 
Б. Мезоліт 
В. Неоліт 
Г. Енеоліт 

 
 

2. Яка зміна відбулася в господарському житті 
людини за часів мідно-кам'яного віку?  

А. відокремлення скотарства від землеробства  
Б. витіснення мідних знарядь праці бронзовими  
В. перехід від кочового до осілого способу життя  
Г. виникнення привласнювального господарства 

3. Які сини Ярослава Мудрого після його смерті 
утворили тріумвірат? 

А. В’ячеслав, Володимир, Олег 
Б. Святополк, Ярослав, Мстислав 
В. Ізяслав, Всеволод, Святослав 
Г. Роман, Данило, Василько 

4. Який князь став великим київським князем за 
запрошенням народного віча? 

А. Володимир Великий  Б. Ярослав Мудрий 
В. Володимир Мономах Г. Мстислав Великий 
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5. Автором якої ікони ймовірно є  
Алімпій Печерський? 

 
А 

 
Б 

 
В 

 
Г 

 

6. Позначте варіант, в якому правильно названо 
держави, що розпочали тривалу і запеклу боротьбу 
за землі Українсько-Галицького королівства після 
його загибелі: 

А. Литва, Польща, Чехія;  
Б. Польща, Угорщина, Німеччина; 
В. Литва, Чехія, Туреччина; 
Г. Угорщина, Литва, Польща 

7. Позначте назву Запорізької Січі, яка була заснована 
після розгрому Хортицької Січі. 

А. Чортомлицька; Б. Базавлуцька; В. Томаківська; Г. Микитинська. 

8. Позначте варіант, в якому йдеться про подію 1686 р. 
у церковному житті України: 

А. надання самостійності Київській митрополії; 
Б. підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату; 
В. ліквідація греко-католицької церкви в Україні; 
Г. об’єднання православної і греко-католицької церков. 

9. Збільшення польською владою реєстру до 6 тис. 
осіб та організація шести територіальних полків стало 
наслідком козацько-селянського повстання під 
проводом: 
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А. К. Косинського;  Б. С. Наливайка;  В. М. Жмайла;  Г. Т. Федоровича 

10. Серед пронумерованих на карті міст вкажіть 
місцезнаходження міста, яке 1616 року здобули 
козацькі загони П. Сагайдачного: 

 
 

11. У якому місті було надруковано книгу, згадану в 
уривку з історичного джерела: «Усесильною 
правицею Всевишнього Бога, задумом і старанням 
благочестивого князя Костянтина-Василя.., який звелів 
улаштувати дім для друкування книг, а до того ж і дім 
для читання дітей у своєму славному місті… І 
вибравши знавців божественного писання, грецької, 
латинської та руської мов, поставив їх навчати дітей. Із 
цієї причини надрукована ця книжка для першого 
дитячого навчання многогрішним Іоанном 
Федоровичем…» 

А. Острозі Б. Луцьку В. Львові Г. Києві 

12. Вагомим прикладом активної суспільної діяльності 
Головної руської ради під час революції 1848-1849 рр. 
в австрійській імперії є: 

А. створення «Руської трійці», видання альманаху «Русалка Дністровая»; 

Б. видання «Зорі Галицької», скликання Собору руських вчених у Львові; 

В. проведення Слов’янського з’їзду в Парижі, організація Наукового 
товариства ім. Т.Шевченка; 
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Г. заснування Руського інституту при Львівському університеті та товариства 
«Просвіта». 

13. У якому регіоні відбулися описані нижче події?  

«Приводом до масового виступу селян у 1831р. стали обмеження 
(карантин, військові кордони, заборони пересування), введені в зв’язку 
з епідемією холери в регіоні. Під впливом цих заворушень уряд 
скасовує частину селянських натуральних повинностей». 

А. Поділля  Б. Галичина  В. Слобожанщина Г. Закарпаття 

14. Знищення Задунайської Січі спричинено 

А. включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-
турецької війни 1768–1774 рр.; 
Б. участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. на 
боці Туреччини; 
В. відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника 
Наполеона, у франко-російській війні 1812–1814 рр.; 
Г. переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької 
війни 1828–1829 рр. 

15. Який програмний документ проголошував таке: 

«Історичне покликання України полягає в тому, щоб зорганізувати інших 
слов’ян на боротьбу за національне відродження в усіх сферах 
економічного, соціального й духовного життя, скасувати кріпацтво, 
стани, повалити самодержавство. Прийде час, коли вся слов’янщина 
встане й «не залишиться в ній ні царя, ні царевича…, ні князя, ні графа, ні 
герцога.., ні пана, ні боярина, ні холопа…» 
А. «Історія русів» 
Б. «Руська правда» 
В. «Самостійна Україна» 
Г. «Книга буття українського народу» 

16. Позначте категорію населення, яка виникла 
внаслідок реалізації земельної реформи 1861 р.: 

А. тимчасовозобов’язані селяни 
Б. удільні селяни 
В. державні селяни 
Г. посесійні селяни 
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ІІ РІВЕНЬ 

 

1. Установіть відповідність, утворивши логічні пари. 

1. Винайдення керамічного 
посуду; 
2.Застосування залізних знарядь 
праці; 
3.Виникнення міст-держав у 
Північному Причорномор’ї; 
4. Об’єднання слов’ян у союзи. 
 
 

А. Пошук нових земель, ринків 
збуту, вигідних партнерів для 
торгівлі; 
Б.Прогрес у господарстві й 
суспільстві; 
В. Розвиток господарства, сусідство 
з войовничими кочовиками, 
культурний поступ; 
Г.Вживання вареної їжі, запаси 
продуктів харчування; 
Д. Виникнення християнства. 

 

2. Розташуйте храми в порядку їх будівництва. 

А   
Б 

 
В 

 
Г 

 

3. Установіть відповідність між прізвищами історичних 
діячів та їхніми характеристиками. 

1. Дарій       А. Готський король 

2. Атей       Б. Цар антів 

3. Германаріх      В. Цар персів 

4. Бож (Бус)       Г. Правитель гунів 

Д. Скіфський цар 

4. Розташуйте події в хронологічній послідовності. 

А. Перші згадки про слов'ян-венедів у писемних джерелах 
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Б. Похід Дарія І в Скіфію 

В. Період існування черняхівської культури 

Г. Період існування трипільської культури 

5. Установіть відповідність між прізвищами історичних 
діячів та їхніми характеристиками 

1. Святополк II Ізяславич А.Старший із трьох братів Ярославичів, що 
правили в 1054—1078 рр. 

2. Всеволод Ярославич Б.Великий князь київський у 1125—1132 рр. 
3. Ізяслав Ярославич В.Князь — попередник Володимира 

Мономаха на великокнязівському престолі в 
Києві  

4. Мстислав Володимирович Г. Батько Володимира Мономаха 
 Д. Великий князь київський у 1113—1125 рр. 

6. Установіть відповідність між портретами та 
прізвищами історичних діячів: 

 
А  

Б 
 

В 
 

Г 
1. Пантелеймон Куліш 2. Іван Котляревський 3. Маркіян Шашкевич 
4. Яків Головацький 5. Микола Костомаров 

ІІІ РІВЕНЬ 

Дайте розгорнуту відповідь 

1. Опишіть характерні риси Трипільської археологічної 
культури. 

2. Причини і наслідки укладення союзу між Іваном 
Мазепою і Карлом ХІІ. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ  
10 КЛАС 

І РІВЕНЬ 

 

1. Які знаряддя праці були найпоширенішими в 
мисливців доби мезоліту? 

А. Ручне рубило, яким можна було колоти-різати та рубати. 
Б. Скребачки для обробки шкіри, різці для роботи з кісткою, ножі для різання, 
голки, шила.  
В. Гостроконечники, скребла, лук та стріли.  
Г. Дерев'яна мотика з кам'яним чи кістяним наконечником. 

2. Яку із зображених на фото монет викарбовано на 
честь скіфського царя? 

 

3. Із ким зійшлися в битві руські князі? 

«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод 
вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні 
проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські 
князі, і були переможені». 
А. хозарами     Б. печенігами 
В. монголами     Г. половцями 

4. Діяльність князя Ярослава Осмомисла сприяла 
піднесенню: 

А. Волинського князівства   Б. Київського князівства 
В. Переяславського князівства   Г. Галицького князівства 

5. Позначте назву українсько-російського договору, 
укладеного під час виборів І. Мазепи на гетьманство. 
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А. Глухівські статті; 
Б. Решетилівські статті; 
В. «Рішительні пункти»; 
Г. Коломацькі статті. 

6. Позначте дату першої достовірної письмової згадки 
про українських козаків. 

А. 1480 р.; 
Б. 1485 р.; 
В. 1489 р.; 
Г. 1492 р. 

7. Позначте назву політичної організації, утвореної  
1914 р. у Львові, засновники якої обстоювали тезу про 
те, що поразка російського самодержавства у 
Першій світовій війні наблизить незалежність України. 

А. Загальна українська рада; 
Б. Головна українська рада; 
В. Спілка визволення України; 
Г. Легіон Українських січових стрільців. 

8. Позначте варіант, в якому йдеться про бій за участі 
«усусів» у 1915 р.  

А. бій за гору Лисоня; 
Б. бій на Ужоцькому перевалі; 
В. бій за гору Маківка; 
Г. облога Перемишля. 

9. Яку споруду спроектував архітектор  
Вікентій Беретті? 

 
А 

 
Б 

 
В  

Г 
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10. У якому році на західноукраїнських землях 
(Галичина, Буковина) було остаточно скасовано 
панщину? 

А. 1805 р.  Б. 1816 р.   В. 1837 р.  Г. 1848 р. 

11. На який регіон України не поширювалася земська 
реформа 1864 року? 

А. Лівобережну Україну 
Б. Слобідську Україну 
В. Правобережну Україну 
Г. Південну Україну 

12. У ході революції 1905-1907рр. у Російській імперії 
українці здобули 

А. національно-територіальну автономію 
Б. систему україномовної шкільної освіти 
В. перший досвід парламентської діяльності 
Г. автокефальну національну церкву 

13. Яка країна на початку ХХ ст. визначила свої 
зовнішньополітичні пріоритети таким чином:  

«…твердо приймаються такі завдання на найближчі роки: 1) приєднати 
західні землі та з належною поступовістю викорінити тут мазепинський 
дух; 2) заволодіти протоками, які мають для нас виключне значення для 
виходу нашого флоту…до Середземного моря»? 
А. Австро-Угорщина;   Б. Росія;   В. Німеччина;  Г. Румунія 

14. У який період Першої світової війни граф                       
Г. Бобринський мав можливість реалізувати свою 
обіцянку:  

«…Галичина і Лемківщина – споконвічно частина єдиної великої Русі… Я буду 
вводити тут російську мову, закон і устрій…»? 
А. серпень 1914 р. – червень 1915 р. 
Б. серпень 1915 р. – липень 1916 р. 
В. липень 1916 р. – лютий 1917 р. 
Г. березень 1917 р. – квітень 1918 р. 
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15. Які цитовані документи були оприлюднені у липні-
серпні 1917 р.? 

1. «На  1 час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах 
місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є 
Генеральний Секретаріат, котрого призначає ...уряд по пропозиціям 
Центральної Ради»; 

2. «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас 
робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного 
ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної 
Української Республіки»; 

3. «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв'язана..., ми рішуче 
ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до 
Всеросійського Учредительного Зібрання»; 

4. «У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда 
за приводом більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового 
правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці»; 

5. «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з 
державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам 
порядкувати своїм життям»; 

Варіанти відповіді: 
А. 1,3;   Б. 2,4;   В. 1, 5;   Г. 3, 4 

16. Яку політику С. Петлюра характеризував таким 
чином:  

«…У цьому напрямку нинішньої політики більшовиків я вбачаю чергову їхню 
поступку стихійній силі українського національного руху, а водночас логічно 
послідовний захід з метою оволодіння силою цього руху й зміцнення своїх 
позицій в Україні…» 
А. «воєнний комунізм» 
Б. неп 
В. коренізацію 
Г. колективізацію 

ІІ РІВЕНЬ  
 

1. Установіть відповідність між назвами античних міст-
колоній Північного Причорномор’я й Криму та їхнім 
місце розташуванням, позначеним на карті.  
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1. Тіра       
2. Ольвія       
3. Пантікапей       
4. Херсонес  
 

 

2. Розташуйте події у хронологічній послідовності: 

А. початок карбування на Русі власних монет; 
Б. загибель князя Святослава (потрапив у засідку печенігів); 
В. невдалий похід князя Ігоря на Візантію 
Г. укладення першого писемного зводу законів Київської Русі 

 

3. Установіть відповідність між назвами князівств та 
містами, розташованими на їх теренах. 

1. Чернігівське 
2. Київське 
3. Галицьке 
4. Волинське 

А. Коломия, Берладь, Білгород, Бакота, 
Звенигород 
Б. Гомель, Любеч, Трубчевськ, Кроми, Мценськ 
В. Остер, Лубен, Воїнь, Пирятин, Донець 
Г. Луцьк, Бузьк, Пліснецьк, Кременець, Червень 
Д. Овруч, Болохів, Торчеськ, Корсунь, Юріїв 

 

4. Розташуйте події в хронологічній послідовності. 

А. Запрошення киянами на великокнязівський престол у Києві Володимира 
Мономаха 

Б. Розгром половцями війська, очолюваного трьома братами Ярославичами 
на річці Альті 

В. Прийняття «Статуту» Володимира Мономаха 

Г. Обрання собором руських єпископів, без згоди константинопольського 
патріарха, першого митрополита з русичів Ілларіона 
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5. Установіть відповідність між прізвищами історичних 
діячів та їхніми характеристиками. 

1. Дмитро Дедько 
2. Болеcлав II Юрій 
3. Юрій І Львович 
4. Лев Данилович 

А. Домігся утворення окремої Галицької митрополії 
від константинопольського патріарха 
Б. Правив Галичиною в 1340—1344 рр. як 
«управитель і староста Руської землі» 
В.Тисяцький, який керував обороною Києва від 
монголів  
Г. У квітні 1340 р. був отруєний боярами 
Д. За його правління Пониззя потрапило під без-
посередню владу золотоординського темника Ногая 

 

6. Установіть відповідність між портретами та 
прізвищами історичних діячів: 

 
А 

 
Б 

 
В 

 
Г 

1. Євген Петрушевич 
2. Володимир Винниченко 
3. Кость Левицький 
4. Микола Лисенко 
5. Агатангел Кримський 

ІІІ РІВЕНЬ 

 
Дайте розгорнуту відповідь 

1. Чи справедливим є твердження, що саме ХІХ ст. 
стало періодом формування української модерної 
нації?  
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2. Оцінюючи роль Директорії УНР, сучасний 
український історик В. Солдатенко зазначає:  

«…Однак у подальшому діяльність Директорії зазнала відчутних 
трансформацій. Далися взнаки й внутрішні суперечності українського 
суспільства, й зовнішні сили…» Охарактеризуйте чинники, про які говорить 
історик. Доведіть або спростуйте його оцінку.  
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ  
11 КЛАС 

І РІВЕНЬ 

 

1. Найдавнішу згадку про кіммерійців містить 

А. «Одіссея» Гомера. 
Б.  «Історія» Геродота. 
В.  «Грецька історія» Ксенофонта. 
Г.  «Історія Пелопоннеської війни» Фукідіда. 

2. Основне завдання зовнішньої політики Данила 
Галицького в 40—60-ті рр. ХІІІ ст. полягало у: 

А. зміцненні власного авторитету та отриманні королівської корони 
Б. укладанні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену 
В. створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою 
Г. розширенні території Галицько-Волинського князівства за рахунок сусідніх 
держав 

3. Позначте варіант, в якому правильно поєднані 
назва документа та його автор: 

А. «Руська правда» Святослава: 
Б. «Статут» Володимира Мономаха; 
В. «Ізборник» Ярослава Мудрого; 
Г. «Статут» Володимира Великого. 

4. Позначте варіант, в якому названа подія, що 
відбулася під час Української революції 4 (17) березня 
1917 р. 

А збройний виступ самостійників; 
Б. утворення Української Центральної Ради; 
В. проголошення Української Народної Республіки (УНР); 
Г. початок роботи Всеукраїнського національного конгресу. 
 

5. Позначте дату офіційного утворення і прізвище 
командувача Українською Галицькою армією (УГА). 
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А. листопад 1918 р,, Є. Петрушевич; 
Б. грудень 1918 р., М. Омелянович-Павленко; 
В. листопад 1919 р., С. Петлюра; 
Г. грудень 1919 р., Н. Махно. 

6. Позначте назву Української держави, яка була 
офіційно закріплена більшовиками 8 січня 1919 р. 

А. Українська Соціалістична Радянська Республіка; 
Б. Українська Радянська Соціалістична Республіка; 
В. Радянська Соціалістична Українська Республіка; 
Г. Соціалістична Радянська Українська Республіка. 

7. Позначте прізвище вченого, автора винаходу 
світового значення - розробки теорії космічних 
польотів. 

А. Є. Патон; 
Б. Л. Ландау; 
В. О. Богомолець; 
Г. Ю. Кондратюк. 

8. Позначте варіант, в якому названо міжнародний 
чинник, що вплинув на надання автономії Карпатській 
Україні. 

А. активна позиція Ліги Націй у вирішенні цього питання; 
Б. підписання Мюнхенської угоди; 
В. робота Паризької мирної конференції; 
Г. облаштування світу після Першої світової війни. 
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9. Укажіть, коли відбулося звільнення від нацистських 
окупантів території України, заштрихованих на 
картосхемі: 

А. кінець грудня 1942 р. 
Б. березень-квітень 1943 р. 
В. вересень-листопад 1943 р. 
Г. квітень-травень 1944 р. 

 
 

10. Коли відбувся перехід до загальнообов’язкової 
середньої освіти? 

А. 1970 р. 

Б. 1971 р. 

В. 1972 р. 

Г. 1973 р. 

 

11. Вкажіть прізвище автора збірки «Лихо з розуму». 

А. Л. Лук’яненко 

Б. П. Григоренко 

В. В. Чорновіл 

Г. О. Тихий 

 

12. Унаслідок проведення в 1770-1780-х рр.. реформ 
Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії 
відбулося: 

А. посилення впливу українських політичних партій, лояльних до Габсбургів 
Б. Закарпаття включено до складу коронного краю – «Королівство Галіції і 
Лодомерії» 
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В. змінено правове становище українського селянства та греко-католицької 
церкви 
Г. українцями здобуто перший досвід парламентської діяльності 
 

13. Оприлюднення під час Кримської війни Маніфесту 
російського імператора Миколи I про створення 
рухомого державного ополчення стало приводом до 

А. повстання У. Кармалюка 
Б. початку «Київської козаччини» 
В. повстання Чернігівського полку 
Г. розгортання польського визвольного повстання 

14. Найбільшу підтримку населення Наддніпрянської 
України в 1917 р. мала 

А. Українська партія соціалістів-федералістів 
Б. Українська партія соціалістів-революціонерів 
В. Українська соціал-демократична робітнича партія 
Г. Українська демократично-хліборобська партія 

15. Для культурного життя України в 1921–1928 рр. було 
характерно 

А. запровадження обов’язкової загальної десятирічної середньої освіти 
Б. згортання антицерковної політики та відмова від атеїстичної пропаганди 
В. згуртування літераторів, художників, театральних діячів у творчі 
об’єднання 
Г. посилення боротьби з «космополітизмом» та «низькопоклонством перед 
Заходом» 

16. Що стало наслідком події, описаної в уривку з 
історичного джерела:  

«Року 1620 місяця березня 22 дня прибув з Москви до Києва святійший 
патріарх Феофан…»? 
А. поділ Київської митрополії на дві частини з центрами в Києві та Москві 
Б. висвячення митрополитом Йова Борецького 
В. прийняття «Статей заспокоєння руського народу» 
Г. затвердження статуту Київського богоявленського братства 
 

ІІ РІВЕНЬ 
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1. Установіть відповідність, утворивши логічні пари. 

1.Тіра,Ольвія, Херсонес 
2.  скіфські племена 
3. трипільська культура 
4.  сарматські племена 

А. давньогрецький історик Геродот поділив їх на три 
групи; 
Б.володіли технікою виготовлення глиняного посуду; 
В. грецькі міста-колонії; 
Г.існування культу коня та приватної власності на 
худобу; 
Д.першими на території України почали 
використовувати залізо. 

 

2. Розташуйте події в хронологічній послідовності:  

А.перше вторгнення монголо-татар на землі українських князівств 
(Переяславське);  
Б. утворення Галицько-Волинського князівства; 
В. поїздка Данила Галицького до Золотої Орди; 
Г. коронація Данила Галицького. 

3. Установіть відповідність, утворивши логічні пари. 

1. Северин Наливайко 
2. Марко Жмайло 
3. Павло Бут 
4. Криштоф Косинський 

А. Солониця 
Б. П'ятка 
В. Курукове озеро 
Г. Кодак 
Д. Кумейки 

4. Розташуйте події в хронологічній послідовності. 

А. Утворення Боспорського царства 

Б. Початок переселення сарматських племен у Північне Причорномор'я 

В. Переселення готів із південних берегів Балтійського моря в Північне 
Причорномор'я 

Г. Період існування Середньостогівської культури 

 

5. Установіть відповідність між історичними діячами та 
їх стислими характеристиками: 

1. Іван Кожедуб А. Організатор партизанського руху на Сумщині в 
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2. Олексій Берест 
3. Кузьма 
Дерев’янко 
4. Тарас Боровець 

роки ІІ Світової війни. Очолив Карпатський рейд. 
Б. Сформував і очолив партизанські відділи 
Поліської Січі. Автор спогадів «Армія без держави». 
В. Учасник встановлення Прапора Перемоги на даху 
німецького рейхстагу в Берліні 1 травня 1945 року. 
Г. Народився на Сумщині, тричі Герой Радянського 
Союзу. Здійснив 330 бойових вильотів, збив 64 
літаки противника. 
Д. 2 вересня 1945 р. на борту американського 
авіаносця «Міссурі» поставив свій підпис від імені 
Радянського Союзу під актом капітуляції Японії. 

6. Установіть відповідність між портретами та 
прізвищами історичних діячів: 

 
А  

Б 
 

В 
 

Г 
1. Василь Порик 
2. Ярослав Стецько 
3. Роман Шухевич 
4. Андрій Мельник 
5. Амет-Хан Султан 

ІІІ РІВЕНЬ  

Дайте розгорнуту відповідь 

1. Охарактеризуйте процес українського 
державотворення в XVII ст. 

2. У чому виявився конфлікт «національної» та 
«соціальної» революції в Україні 1917-1920 рр.? 
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