1

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ВІКТОРИНИ,
ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
Яке місце у світовому рейтингу займає українська мова за кількістю
носіїв?

2

У першій половині ХХ століття в Україні ще використовували букву ѣ.
Який звук позначала ця буква в українському правописі?

3

Як називаються книги, надруковані до 1 січня 1501 року?

4

В українських президентів вже стало традицією виголошувати присягу,
поклавши руку на Конституцію та книгу, яку називають символом
української нації. Що це за книга?

5

1627 року в Україні було надруковано найбільший і найвидатніший на
той час словник. Що це за словник і хто його автор?

6

Поясніть, що означає слово «драгоман», від якого походить прізвище
видатного науковця, культурного й громадського діяча Драгоманова
Михайла Петровича.

7

Що це за напис? Хто і де його виявив?

8

Яке значення для розвитку українського правопису має 1818 рік?

9

Хто такий Степан Дропан і яка його роль у культурному житті Західної
України?

10

Коли булла упорядкована українська термінологія на позначення частин
мови?

11

У поезії Тараса Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…»
є такі рядки: «Та читайте

Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми
Що таке титло?
12

Яку частину мови у 20 роках 20 століття називали «речівник»?

13

Який із двох варіантів словосполучень правильний за змістом: блаватна скеля –
блаватна сукня, цинамонова земля – цинамоновий сніг, смарагдова трава –

смарагдова кров.
14

Чиє ім’я носить Інститут мовознавства НАН України? Хто ця людина?

15

У час панування радянської влади, яка проводила політику русифікації,
Чимало лексичних одиниць української мови зазнали репресій. Вкажіть,
На які «ідеологічно правильні» замінили українські слова: «вальниця»,
«вивласнення», «відпружник», «громада», «доплив», «первень»,
«шанець».

16

Слово «мрія» має автора. Хто це?

17

Кому з усесвітньо відомих мовознавців належать слова: «Те, що Грушевський
зробив для української історії, я зробив для української мови»?

18

Хто першим запропонував увести до українського алфавіту букву Ґ ?

19

Вкажіть історію появи й шлях запозичення до нашоїмови таких слів:
«джинси», «костюм», «краватка».

20

Хто зображений на цих фотографіях? Яка спільна робота об’єднала цих
видатних українців?

