
Шкільна Рада при УККА – Централя шкіл українознавства в США

КІНЦЕВИЙ  ПИСЬМОВИЙ  МАТУРАЛЬНИЙ  ІСПИТ  
З  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ 

Ім’я та прізвище учня/учениці  ____________________________________ Оцінка _______ 
Школа Українознавства в місті __________________________________     9 квітня 2022 року 

Призначений час на цей іспит: 90 хвилин.                                         Усіх точок (балів):  100 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
ЧАСТИНА  А:  Напишіть на окремій сторінці есей (обсягом 100 – 150 слів) на одну  
      з поданих нижче тем.                           Час: 25 хвилин.      22 точки/балі.!

1. Уявіть, що одного дня ви прокинулися у світі без правил. Люди можуть робити все, що їм     
    забажається. Поясніть, яким би був тоді світ. Використовуйте свою фантазію.  
 !
2.  Яку країну ви хочете відвідувати знову і знову та чому саме її.!

3. Людина, якою ви найбільше захоплюєтесь – хто вона? Чому ця особа так вам подобається?!

ЧАСТИНА  Б:  Завдання з граматики. Впишіть відповіді згідно з вказівками.                                  
     Час: 50 хвилин. Питання 1, 2 – по 10 точок, питання 3-10 – по 6 точок; разом: 68 точок. 

1.  Прочитайте подане нижче речення і заповніть таблицю.                          

Любіть Україну у сні й наяву*, вишневу свою Україну,                                                          
красу її вічно живу і нову, і мову її солов’їну. 

*насправді, наживо     !
       Знайдіть й впишіть у таблицю всі:!

Іменники:

Прикметники:

Дієслова:

Займенники:

Прислівники:

Прийменники:

Сполучники:
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2. Провідміняйте за відмінками словосполучення  рідна Україна  (тільки в однині): 

3. Напишіть нижче подані слова в кличному відмінку однини. 

     Ненька  ____________!     Чоловік  _________________!    Учитель _________________! 

4. Впишіть у табличку два приклади з кожної даної групи займенників. 

5.  Розберіть слова за будовою, згідно з приготовленою таблицею. 

Вівдмінок рідна Україна

Називний

Родовий

Давальний

Знахідний

Орудний

Місцевий

Кличний

Групи займенників два приклади названої групи

вказівні займенники                 

присвійні займенники     

заперечні займенники   

           
Слово

Приросток 
(префікс) Корінь

Наросток 
(суфікс) Закінчення

пролісок

загублений

культурне
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6. Знайдіть і виправіть правописні помилки у поданих словах: 

    мяч  _____________   висна  _____________  шісьт  _____________!

7.  Розбийте подані слова на склади і позначте наголос.  
                                     
      країна: ____________      розповідь: _______________     прекрасний: ______________ 

8. Утворіть неозначену форму (інфінітив) дієслів у таблиці: 

9. Утворіть вищий і найвищий ступені порівняння від поданих прикметників чи прислівників: 

10. Утворіть від поданих чисел порядкові числівники вказаного роду та написати їх словами: 

   4     (жіночий рід)    -  ___________________________________________ 

             182    (середній рід)   -  ___________________________________________ 

  2020   (чоловічий рід)  -  ___________________________________________ 

  

Дієслово неозначена форма

малюю

написав

поїду 

Прикметник/Прислівник Вищий ступінь Найвищий ступінь

високий

розумний

швидко
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ЧАСТИНА  В:  Прочитати поданий нижче текст і дати відповіді на запитання: 
                 15 хвилин.  5 питань х 2 точки; разом: 10 точок/балів.!

1.  Яка велика історична подія мала місце більше тисячу років тому в Херсонесі? 
      а) хрещення населення княжої української держави 
      б) хрещення князя Володимира 
      в) поява гривні 
      г) заснування міста Херсонес 

2.  До кого належав Херсонес у час володарювання князя Володимира Великого? 
     а) княжій українській державі 
     б) візантійській імперії 
     в). кримській державі 
     г). Росії 

3.  Чому не кожного було легко навернути на християнство? 
      а) Не було священиків, які знали місцеву мову та традиції. 
      б) Ставати християном було для людей те саме, як ставати греком. 
      в) Багато не хотіло відмовитися від прадавніх вірувань. 
      г). Християнство було для людей незрозумілою релігією. 

4.  Що потрібно було зробити, щоб підготувати людей до хрещення? 
     а) навчити їх про християнство. 
     б) переконати їх, що християнство – дуже давня віра. 
     в) підшукати дуже велику кількість священиків. 
     г) навчити їх грецьку мову. 

5.  На чому зображено місто Херсонес? 
     а) на великому гербі України. 
     б) на грецьких монетах. 
     в) на кожній мапі України. 
     г) на українських грошах, номіналом одна гривня.
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У 988 році князь Володимир охрестився під іменем Василь у місті Херсонес, що знаходиться на 
Криму. Наші предки в тому часі називали це давнє грецьке місто — Корсунь. У тому часі воно  
входило до складу Візантійської імперії. Звідси християнська релігія почала поширюватися на  
княжу українську державу. 

Хрещення населення тієї великої держави було непростим. Треба було підготувати до цього 
людей і переконати їх відмовитися від стародавніх, дохристиянських вірувань, щоб вони стали 
християнами. Для цього князю Володимиру потрібні були священики, які добре знали б місцеву 
мову та традиції. 

Сьогодні Херсонес лежить у руїнах побіч чорноморського порту Севастопіль. Руїни того 
давнього міста зараз зображені на українських грошах, номіналом одна гривня.


