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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou –  ukrajinský jazyk a literatúra 

 
 

Číslo 

úlohy 
Test 23 1436 Poznámky 

06 тиша Зарахувати лише цей варіант. 

07 їх Зарахувати лише цей варіант. 

08 
безнадія, жалощі, жаль, зажура, 

меланхолія, нудьга, печаль, скорбота, 
смуток, сум, туга 

Зарахувати хоч один синонім. 

14 
підготовлених, обладнані, захищені, 

     створені, обладнаний, 
швидкозростаючим 

Зарахувати, якщо наведені 3  
дієприкметники. 

15 
1455 – (одна) тисяча чотириста п’ятдесят 

п’ять, 1373 – (одна) тисяча триста 
сімдесят три 

Зарахувати варіанти зі словом ОДНА або 
без слова ОДНА. 

16 
складений дієслiвний присудок/ 

складений присудок 
Зарахувати один з варіантів. 

22 

Коли б воля, заспівав би так, щоб і на 
селі лунало... 

У старої пані не було роду, окрім мала 
собі унучечку, — у Києві обучалась у 

якомусь там... от коли б вимовити... ін-
сти-ту-ті... 

Зарахувати обидва варіанти. 

23 критичний реалізм/ реалізм Зарахувати і реалізм. 

24 
Її імені авторка не наводить / не 

наведено/ до неї звертались «панночка» / 
її звали «панночка» / «панночка» 

Зарахувати один з варіантів. 

30 
через три тижні / через 21 день / три 

тижні / 21 день 
Зарахувати один із варіантів. 

31 лапки, тире, кома Зарахувати хоч одну відповідь. 

32 
зима – І відміна; водограй – ІІ відміна; 

мати – ІІІ відміна; ім’я – ІV відміна 
Зарахувати і з великою літерою. 

38 
Тараса Шевченка та Івана Франка / 

Шевченка та Франка 
Не зарахувати з малою літерою. 

39 
запорізький, менший, священик, 

цікавиться 
Зарахувати 4 правильні відповіді. 

40 фразеологія Зарахувати лише цей варіант. 

46 вищий / вищий простий ступінь Зарахувати один із варіантів. 

47 вказівний / вказівний займенник Зарахувати один із варіантів. 

48 
науковому / науковому стилі / науковий 

/науковий стиль 
Зарахувати один із варіантів. 
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54 

легінь, молодик, молодець, козак, 
парубчина, парубчисько, хлопак, 

хлопець, хлопчина, хлоп’яга, хлопійко, 
шугай, юнак 

Зарахувати один з наведених варіантів. 

55 ремарки Зарахувати лише наведений варіант. 

56 
у/в селі Нагуєвичі / у/в Нагуєвичах / 

Нагуєвичі 
Зарахувати один із наведених варіантів. 

62 
дерева –  дерев – деревам – дерева, 

деревами – (на) деревах 
Зарахували лише всі граматичні варіанти у 

правильному порядку за відмінками. 

63 

кавун – круглий, сферичний; солодкий; 
червоний, зелений, смугастий 

огірок –  довгий, видовжений; без смаку, 
гіркий; зелений 

Зарахувати, коли наведені по два правильні 
прикметники до наведених іменників. 

64 
барвíнок, винятко́вий, жалюзі́, 

жовтогаря́чий, кутя́ 
Зарахувати 4 орфографічно правильні 

варіанти. 

 
Poznámka: Lomka (/) znamená alternatívnu správnu odpoveď. 

 


