
КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури
2018-2019 н.р.

10 клас

Українська мова

І. Напишіть есе на одну з тем (обсяг – 1,5 сторінки): 
 Найвища мудрість – усміхатись зранку (В. Іващенко)
 Чи була у твоєму житті помилка, яка за останні два-три роки змусила по-

новому поглянути на себе?
 Ніколи не оцінюйте людей за їхніми друзями. В Іуди вони були бездоганні.

12 балів  

ІІ. Укладіть словник-мінімум (16 слів) «Складні випадки наголошування».

4 бали

ІІІ. Відредагуйте словосполучення.  
Бувший  колега,  погляди  співпадають,  при  всіх  обставинах,  співставити

факти, затягувати з роботою, відкрита людина, даний факт, три професора.
8 балів

ІV.  Запишіть  речення,  розставивши  розділові  знаки.  Побудуйте  його
структурну схему, зробіть синтаксичний розбір (підкресліть члени речення,
надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику
всій конструкції й компонентам як простим реченням).

Вода навіть танучи залишається вбивчою сонце тоне в складній системі
водяних дзеркал та відображень відігрітися ним ніхто не встигає відразу ж по
обіді  за вогкими гудками що висять над станцією починаються сутінки  потому
миттєво зникає відчуття відлиги оманливе відчуття тепла (С. Жадан).

8 балів

Українська література

І.  Зробіть  ідейно-художній  аналіз  поезії  (визначте  тему,  ідею,  назвіть
художні засоби).

Ліс в осені стояв. Дивився на райцентр.
Смолою синьою перекипало літо,

І дихала земля з прив’ялених люцерн,
Прощався з літом джміль, марудив розджмеліто,

Дивився вовком, вовком і літав,
Валив крилом комбайни й елеватор:
Ну як це так, було одне – й забрати?
Було джмеленьке – і забрати раптом,



А я ж то я – один я у літах!..
Це – кавуни! Усі вони такі!

Свої рябі погладжують пузища
І рябо дивляться, рябі, на літаки,

І в літаків пузище – тільки вище!..
Квасоля – ні. Своїм квасольним днем

Мовчить, та в’ється, й вив’ється на плітті…
А кавуни – вони такі здавен:

До літа допадуться і – по літі!
Ліс в осені стояв. Дивився на райцентр.

Очима синіми вже золотіло літо,
І дихала земля з холонучих люцерн

Притихлим пізнім кавуновим квітом.
Стояв, ходив, лежав осінній щем,

Щеміло серце по усіх усюдах,
І обнімались – при базарі й людях –

До шиї шия – соняшник з конем.
Микола Вінграновський

10 балів

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у
висловлюваннях.

1.  Співзасновник першої української політичної партії – Русько-Українська
радикальна партія – та її перший голова, автор програми – письменник….

2.  Хто  із  письменників  уражав  своєю  пунктуальністю:  снідав,  обідав,
виходив  на  прогулянку  по  Хрещатику  в  той  самий  час,  лягав  спати  рівно  о
десятій?

3.  Визначте  напрям  літератури  за  рисами:  «знижене»  трактування
традиційних сюжетів, зумисна вульгарність стилю автора й мови героїв, потужний
і  гострий  сатиричний струмінь,  розкриття  найтемніших «фізіологічних»  сторін
людської душі тощо. 

4. Назвіть ім’я першої народної артистки України.
5. Назвіть режисера, який зняв фільм-виставу «Мартин Боруля» у 1953 році.
6. За портретом назвіть героїню та твір: «Чорне кучеряве волосся, заквітчане

польовими  квітками,  чудовно  вилося  коло  білого  чола;  тоненькі  пасма  того
чорного,  аж полискуваного хмелю спадали  на  біле,  рум’яне личко,  як  яблучко
наливчате; очі оксамитові, чорні, – здається, сам огонь говорив ними... Дві чорні
брови,  мов  дві  чорні  п’явки,  повпивалися  над  очима,  злегенька  прикритими
довгими густими віями. Сама – невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на
виду, вона так і вабила до себе».

6 балів

ІІІ.  Складіть  ментальну  карту  «Літературний  портрет  І.С.  Нечуя-
Левицького».

8 балів
Максимальна кількість балів – 56.


