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Запропонована система оцінювання є орієнтовною. Ваш заклад освіти може 
використовувати іншу систему. 
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Прочитайте текст і виконайте завдання, подані після нього. 
 

ХИТРІСТЬ ТА КОРИСНА ПОРАДА 
 
Маленька хитрість (чи мудрість?), яка, наче фокус, одразу робить життя 
простішим. Бачиш її — і розумієш: «Ого, а мені б таке ніколи не спало на 
думку!». Щойно я спробував пояснити тобі, що таке лайфхак. 
 

Де ж узялося це слово, що тепер стало таким модним? Вигадали його в 
1980-х роках програмісти. Думаю, друга частина слова «лайфхак» тобі щось 
нагадує. Чи не так? Адже всі знають, хто такі хакери. Та що ж означає цей 
таємничий корінь «хак»? 

Значення слова 
Англійське слово «hack», що буквально перекладається як «рубати», 

у середовищі комп'ютерників означає «знайти ефективне вирішення 
проблеми». А коли додамо до нього слово «life» («життя»), то отримаємо 
«lifehack». 

Отже, лайфхак – це корисні поради та хитрі прийоми, що 
допомагають упоратися з повсякденними завданнями. Можливо, ти 
знаєш, як зробити щось просто, швидко та ефектно? Як прибрати в шафі так, 
щоб у ній більше ніколи не губилася твоя улюблена футболка? Як виступити 
перед величезним залом, не показавши свого хвилювання? Як швидко 
вивести з білої тканини пляму від какао? Ефектні та нестандартні відповіді 
на подібні запитання — це і є лайфхаки. 

Комп'ютерний сленг поповнився словом «лайфхак» у 80-х, а у 2005 році 
воно посіло друге місце за популярністю в інтернеті. У 2011 році «лайфхак» 
потрапив до онлайнового Оксфордського словника. Так суто програмістське 
слівце розширило межі свого значення та отримало популярність і навіть 
офіційне визнання! 

Лайфхакери 
Що й казати, є навіть категорія людей, які називають себе 

лайфхакерами! Якщо звичайні хакери «зламують» чиїсь комп'ютери чи бази 
даних, то лайфхакер — той, хто здатний «зламувати» життєві проблеми. 
Він легко знаходить секрети їхнього розв’язання дуже неочікуваними 
способами! 

Щоб стати лайфхакером, дотримуйся кількох простих правил: 
• записуй корисні поради й цікаві факти, які можуть знадобитися в 

майбутньому; 
• багато читай, пізнавай нове; 
• не бійся творити та експериментувати;  
• тренуй кмітливість; 
• і, звісно ж, переймай досвід у знайомих лайфхакерів ;) 
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Що більше лайфхаків ти матимеш у своєму розпорядженні, то більше 
часу зможеш економити, більше моментів проживати спокійно й радісно. А 
люди, що бачитимуть, як оригінально ти розв’язуєш проблеми, зможуть 
тільки здивовано вигукнути: «Геніально!». 
(За матеріалами сайту https://pustunchik.ua) 
 
 
Завдання до тексту 
(Обсяг відповідей у відкритих запитаннях обмежено кількістю рядків) 
 
 
1. У тексті НЕМАЄ відповіді на запитання 
А Що означає слово «лайфхак»? 
Б Хто такі лайфхакери? 
В Як заробляють «лайфхакери»?  
Г Де взялося слово «лайфхак»? 

1 бал 
2. Якщо цей текст розміщувати на освітньому вебсайті, то це найдоцільніше 
зробити в розділі  
А «Загадки науки»             В «Історія» 
Б «Цікаво знати»                Г «Експерименти»   

0,5 бала 
3. Стиль мовлення тексту –  
А науковий                           В художній 
Б розмовний                         Г офіційно-діловий 

0,5 бала 
4. У вступній частині тексту автор спробував пояснити  
А як стати лайфхакером  
Б для чого потрібні лайфкаки  
В що таке лайфхак  
Г хто такі хакери   

0,5 бала 
5. З-поміж правил, як стати лайфхакером, є всі наведені, ОКРІМ 
А працювати зі словниками    
Б не боятися експериментувати   
В пізнавати нове  
Г записувати цікаві факти   

0,5 бала 
6. У тексті згадано про хакерів для того, щоб 
А засудити незаконну діяльність хакерів  
Б показати шкоду від дій хакерів  
В розповісти, як розв’язувати проблеми  
Г пояснити значення слова «лайфхак»  

1 бал 

https://pustunchik.ua/
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7. У частині «Лайфхакери» зазначено, що лайфхакер може 
А зламувати комп’ютери та бази даних 
Б розв’язувати проблему неочікуваним способом  
В придумувати нові слова та вносити їх у словники  
Г знаходити ефектні відповіді на будь-яке запитання  

1 бал 
8. Випишіть один із фактів, який свідчить про те, що слово «лайфхак» стало 
популярним та отримало офіційне визнання. 
_________________________________________________________ 

 
2 бали 

9. Знайдіть у тексті й випишіть відповідь на запитання: «Чим лайфхакери 
відрізняються від хакерів?» 
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

1 бал 
 
10. Знайдіть у частині «Значення слова» інформацію для заповнення вільних 
місць у поданій схемі. Заповніть цю схему. 

 
Слово «лайфхак» утворено від двох слів 

 
 

_______________ , 
  

що означає _____________ 

  _______________ ,  
 
що означає _____________ 
 

1 бал 
 
11. Скількома зірочками ви оцінили б цей текст (від 1 до 5, де 1 – не 
сподобався текст; 5 – дуже сподобався текст)? Підкресліть відповідну 
кількість зірочок. Обґрунтуйте свою оцінку одним реченням. 

 
 

Тому що … _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 1 бал 
 
12. Поясніть, для чого потрібні лайфхаки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2 бали 
 
Загальна кількість балів  
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