
Відповіді
до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури
в 2018-2019 н.р.

9 клас

Українська мова

ІІ. Бурхливі  оплески  (овації),  брати  до  уваги  чужу  думку,  відповідно  до
можливостей,  п'ятдесятилітній  чоловік,  навчати  гри  на  гітарі,  вишукана
кришталева ваза, життєпис (біографія), називати на ім'я, дорожчий за золото ( від
золота), посіли перше місце.

ІІІ. Канути в Лету – щезнути (античний фразеологізм).
Неопалима купина – безсмертність, незнищенність (біблійний фразеологізм).
Блудний  син  –  людина,  що  усвідомила  свої  гріхи  й  покаялася  (біблійний
фразеологізм).
Відсіяти кукіль і відібрати зерно – відділити корисне від шкідливого, правильне від
неправильного (біблійний фразеологізм).
Легіон – безліч (біблійний фразеологізм).
Сильні світу – люди, що мають найбільшу владу (біблійний фразеологізм).
ІV. 1. Любить людей мене навчила мати.

2. Астрономія була ахіллесовою п'ятою в його знаннях.
3. Шумлять за вікном тополі й осокори, гудуть розгойдані вітрами.
4. А ключі від щастя в наших руках.
5. Хлопця охопило почуття самотності й розгубленості.
6. Нахаба-вітер із-під хустини вибиває пасма кіс.

Українська література

І. 1.  Легендарні, історичні, сімейні, любовні.
2.  Метаморфоза  –  перетворення  людини  на  рослину  або  птаха.
Використовується в баладах.
3. І. Франко, П. Куліш, М. Максимович.
4. «Пісня про шандаря».
5. Ізборник Святослава 1073 р.
6. Чотирьох князів: Ігоря, Всеволода, Володимира, Святослава.
7. Боян.
8. Руської землі.
ІІ. Основні риси літературного бароко: 

1. Метафоричність,  символічність,  використання  складних  конструкцій.
Приклад: Г. Сковорода «Бджола і Шершень».

2. Релігійне забарвлення. Приклад: Г. Сковорода «Вступні двері до християнської
доброчинності».

3. Складність форми, пишність. Приклад: І. Величковський «Млеко…».



4. Використання  кількох  мов  для  написання  творів,  вплив  на  літературу
навчальних закладів. Г. Сковорода «навчав, як жив, а жив, як навчав».

5. Звернення до патріотичної тематики. Приклад: Г. Сковорода «De libertate».

ІІІ. Художні засоби: 

1. Тропи:

1) Епітети - пресвітлий спомин, білий світ, по чорних днях, предивний спогад.

2) Метафора - дотик пера, побілена по чорних днях (власне метафора); сніг
іти поривавсь, телефон розбудить, печаль не зрушиться, сон торкнувся
(уособлення); осінь похлинулась (персоніфікація).  

3) Порівняння  –  білий  світ -  березова кора,  спогадом предивним (непряме
порівняння).

2. Стилістичні фігури:

1) Анафора – хай буде…/хай буде…, Сьогодні сніг…/Сьогодні осінь.

2) Інверсія – не розбудить смутку телефон.

3) Асиндетон.

3. Фоніка: асонанс - хай буде легко. Дотиком пера…, сьогодні сніг іти…


