
II Київська відкрита олімпіада з лінгвістики 
14—15 березня 2015 р. 

Командний тур 

Максимальна оцінка за кожне з завдань — 50 балів 
Час виконання туру — 2 години 

 ling.org.ua 
 

  

https://ling.org.ua/


Синтаксис. Данило Мисак 

Завдання 1. Утворіть граматично правильне речення, що містить якнайбільшу кількість поданих 
нижче слів саме в тих формах, у яких їх подано. Кожне слово можна використовувати в реченні 
щонайбільше стільки разів, скільки воно трапляється в списку; словами ж, яких немає серед наве-
дених, не можна користуватися взагалі. У реченні дозволено довільним чином розставляти будь-
які розділові знаки, окрім лапок. 

опустив ясночолі про́сторі то ось люстер дядьки минулім громади я туман їхню співіснують 
опинившись де поніс своїм у в я і живе і опинився та магічному знов потім правдивім хлопці 

щільний підхопив в що сивовусі і чоловічим молоді то чи пірнув приманливим щоб серед 
задзеркаллі додолу побутом у глибину мене чи а 

Граматично правильним називається речення, що відповідає всім формальним правилам грама-
тики. При цьому воно не обов’язково повинно бути осмисленим. Наприклад, речення «Безбарвні 
зелені ідеї люто сплять» граматично правильне, хоч і не має жодного сенсу1. Натомість речення «Я 
ходити на олімпіаду з лінгвістики», у якому можна вловити певний сенс, не є граматично правиль-
ним. Якщо граматична правильність речення, яке ви побудуєте, не буде очевидною, обґрунтуйте її. 

Приклад речення, яке ви могли б побудувати: «Туман живе, я пірнув». 

Завдання 2. Для кожної з десяти частин мови (див. нижче) наведіть приклад граматично правиль-
ного речення, яке містить якнайбільшу кількість слів, що відносяться до даної частини мови; при 
цьому речення може містити інші слова, але не містить жодного розділового знака, окрім крапки в 
кінці речення. При фіксованій кількості слів, що належать до розглядуваної частини мови, старай-
тесь зменшити кількість у реченні інших слів (тобто слів, що належать до інших частин мови). 

Якщо ви вважаєте, що для деяких частин мови утворити речення без розділових знаків неможливо 
взагалі, обґрунтуйте це. Якщо ви вважаєте, що для деяких частин мови можна утворити граматич-
но правильні речення, що містять як завгодно велику кількість відповідних слів (причому не обо-
в’язково різних), доведіть це. У будь-якому разі потрібно аргументувати граматичну правильність 
усіх побудованих вами речень, коли вона не є очевидною. 

Частина мови Приклади 

іменник совість, столи, папугою 

прикметник червоний, незручна, м’яких 

дієслово жити, писав, даючи 

прислівник класно, надто, вдень 

займенник я, вашому, цей 

числівник три, сімнадцятий, сто 
 

 Частина мови Приклади 

прийменник в, із, щодо 

сполучник і, зате, наче 

частка невже, би, не 

вигук ой, алло, фу 
 

Приклад речення без розділових знаків, яке ви могли б скласти з двох іменників: «Я бачу корів і 
овець». 

                                                           
1 Це класичний приклад речення, що наводять у таких випадках. Його вигадав відомий лінгвіст Ноам Чомскі у середині 
XX століття. 
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