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

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

11 клас

Українська мова
І. Напишіть есе на одну із тем.

 Як стати цікавим людям і собі?
 Які новітні засоби вияву творчості: на папері, полотні, у блогосфері – мені

найбільше імпонують?
 Як усе встигнути в прискореному ритмі сьогодення?

12 балів

ІІ.  Доберіть  до  англійських  слів  українські  відповідники,  а  вже  до  них  –
синоніми: sad, road.

4 бали

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

А поки світ нагадує грудку снігу в теплих руках тане стікає водою проте що
далі то холоднішими стають долоні усе менше в них теплого відруху усе більше
крижаної застиглості (С. Жадан). 

8 балів

ІV. Від поданих іменників утворіть форми родового відмінка однини.
Вербняк, Рим, телефон, атом, алмаз, барвінок, хлів, інститут, фейлетон,

Ігор.
5 балів

Українська література

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

1. Назвіть письменника за асоціативними фрагментами: гра в семінарійному
оркестрі,  навчання  на  економічному  факультеті  Київського  комерційного
інституту,  робота  рахівником у  Чернігівському земстві,  академік  Академії  наук
УРСР.

2.  Назвіть  твір  та  його  автора,  послуговуючись  художніми  деталями:
перевернути світ; зорі віддати дітям; барви, що кричать весняно.

3. Хто з письменників започаткував літературну дискусію з гаслом «Геть від
Москви! Дайош психологічну Європу!».



4. Хто з письменників є автором теорії деструкції? У чому її суть?
5. Який твір і якого письменника першої третини ХХ століття вважається

одним із перших взірців української урбаністичної прози?
6. Назвіть приклади фоносимволіки із поезії П. Тичини «О панно, Інно…».

6 балів 

ІІ. Установіть відповідність 
Назва твору Образ-символ

«Річний пісок» Журавлі
«Ніч…а човен – як срібний птах!..» Лелеки
«Вчись у природи творчого спокою…» Калина 
«Для вас, історики майбутні…» Кров

Серце
4 бали

ІІІ.  Зробіть  ідейно-художній  аналіз  художнього  твору  (визначте  тему,  ідею,
назвіть художні засоби).

Спадав той день фіалками у сніг,  
Ходила туга, ніжна і красива.  
І сніжну косу, і льодинки ніг  
Вже кутав захід у вишневу гриву.
Ходила туга, жалібно ридала,  
Ламала руки, як пахку калину.  
А вечір фіолетово спадав  
Фіалками у сніг той
сумносиній.
Стріпнувся ліс. І бризнули фіалки  
З-під ніг коня.
І впали ненароком
Холодних квітів сині-сині скалки  
В сумне, вабливе, променисте око.
Гули дуби, як корабельні реї.  
Промчав по снах гарячоокий вершник!
І спалахнув у пурпуровій верші,  
Розкинутій зрадливою зорею.
Виспівуй, туго! Дай мені покласти  
Тобі на груди серце полохливе.  
...Спадав той день фіалками у щастя.  
Ходила туга, ніжна і вродлива.

І. Жиленко
10 балів

ІV. Складіть ментальну карту «Розстріляне відродження».
8 балів

Максимальна кількість балів – 55.


