
7-Б КЛАС УКРАЇНСЬКА МОВА  13.03 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

https://www.youtube.com/watch?v=TnpRhZ_apzo  

Параграф 34, вправи 409, 411 

 

Запам’ятайте! 

Найуживаніші прислівникові сполучення 

прийменник + іменник (прислівник) 

без відома, без жалю, без кінця, без сумніву, в міру, в ногу, до 
відома, до вподоби, з радості, з переляку, на відмінно, до завтра, 
до діла, до ладу, до побачення, до речі, до смаку, до сьогодні, з 
болю, з розгону, на бігу, на весну (але: навесні), на світанку, на 
віку, на диво, на жаль, на зло, на льоту, на мить, на ніщо, на 
радість, на сором, на сміх, на ура, на ходу, на щастя, під силу, по 
закону, по можливості, по правді, по суті, по черзі, тим часом, уві 
сні, через силу, як слід, у стократ 

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА  

1. Прочитайте вірші В.Симоненка, вивчіть напам'ять поезію «Ти знаєш, що 

ти людина» 

Виконайте тести за творчістю В.Симоненка: 

1. У якому навчальному закладі здобув вищу освіту В. Симоненко? 

А у Львівському державному університеті; 

Б у Київському державному університеті; 

В у Харківському авіаційному університеті; 

Г у Харківському технікумі журналістики; 

Д у Київському інституті іноземних мов ім. М. Драгоманова. 

 

2. Які народнопоетичні символи наявні в поезії Василя Симоненка «Лебеді 

материнства»? 

А калина і тополя; 

Б верба і тополя; 

https://www.youtube.com/watch?v=TnpRhZ_apzo


В барвінок; 

Г лебеді, верби і тополі; 

Д голуби. 

3. Який із вказаних віршів Василя Симоненка складається з 2 частин? 

А «Ти знаєш, що ти — людина?»; Б «Гей, нові Колумби й Магеллани..» 

В«Лебеді материнства». 

4. Кого з українських письменників Олесь Гончар назвав «витязем молодої 

української поезії»? 

А А. Малишка; 

Б Д. Павличка; 

В В. Симоненка; 

Г І. Драча; 

Д М. Вінграновського. 

5. У чому полягає історична місія людини на землі (за віршем Василя 

Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?»)? 

А творити добро, жити за законами людської моралі; 

Б охороняти природу; 

В залишити після себе нащадків; 

Г вивчати досвід минулих поколінь; 

Д жити для власного задоволення, бо життя надто коротке. 

6. У якому народнопоетичному жанрі написаний вірш Василя Симоненка 

«Лебеді материнства»? 

А колискова; 

Б балада; 

В коломийка; 

Г щедрівка; 

Д веснянка. 

7. Вкажіть головну думку вірша Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти — 

людина?»? 

А утвердження думки, що сила кохання все переможе; 

Б утвердження неповторності кожної особистості; 

В захоплення всесильною материнською любов’ю; 

Г засудження паліїв нової війни; 

Д моральна підтримка ображеної дитини. 

 

8. У якій поезії В. Симоненко закликає читача до самоповаги, 

стверджуючи, що кожна людина неповторна? 

А «Лебеді материнства»; 

Б «Кривда»; 

В «Баба Онися»; 

Г «Ти знаєш, що ти — людина?»; 

9. У якому вірші Василя Симоненка теза «Вибрати не можна тільки 

Батьківщину…» звучить як неспростовна істина? 

А «Баба Онися»; 



Б «Україні»; 

В «Матері»; 

Г «Лебеді материнства»; 

Д «Ти знаєш, що ти — людина?». 

 

10.До кого звертається поет із закликом вирушити в подорож?( «Гей, нові 

Колумби й Магеллани..») 

 А всіх, хто цього бажав 

 Б молоді 

 В вчених-дослідників 

 Г Магеллана 

11.Де пропонує автор поезії «відкривати духовні острови»?  

 А у морській бухті 

 Б під час перегляду художніх фільмів 

 В океані рідного народу 

 Г на вершинах гір 

 

12 Яким транспортом користуватиметься ліричний герой під час 

подорожі? 

 А автомобілем 

 Б потягом 

 В кораблем 

 Г літаком 
 


