ДИВО
Людмила ПЯСЕЦЬКА,
Інститут
iнновацiйних технологiй
та змiсту освiти

РІДНОЇ МОВИ ТРИМАЙМОСЯ

Уже стартувала XXV Всеукраїнська учнiвська олiмпiада з української мови i лiтератури. Пропонуємо завдання фiнального етапу iнтелектуальних змагань за попереднiй рiк, на якi можна орiєнтуватися учасникам майбутньої олiмпiади пiд час самостiйної пiдготовки. Вони допоможуть i вчителям належним чином органiзувати позакласне навчання з юними фiлологами.

В Масний, блиснути, учасник, чесний.
Г Улесливий, зап’ясний, жалiсливий, пiсний.

Українська мова
9 клас
1. Вдумливо прочитайте поданi висловлювання.
Помiркуйте, якими змiстовими вiдтiнками вони
вiдрiзняються. Вiдповiдь обAрунтуйте.
Лагiдне слово – ключ до серця (Нар. творч.).
Вмiти користуватися словом – велике мистецтво (В.Сухомлинський).
Мова – це глибина тисячолiть (М.Шумило).
Мова – це мiсто, для розбудови якого кожен приносить
свiй камiнь (Р.Емерсон).
Язик кiсток не має, але кiстки ламає (Нар. творч.).

Напишiть твiр-мiнiатюру на тему, що сподобалася
вам найбiльше, використовуючи прикладки, вставнi
слова, складносуряднi та складнопiдряднi (з пiдрядними причини) речення.
(10 балiв.)
2. Запишiть речення, розставивши пропущенi
роздiловi знаки. Побудуйте його структурну схему.
Виконайте повний синтаксичний розбiр (пiдкреслiть
члени речення, надпишiть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всiй конструкцiї й компонентам як простим реченням).


? У якому з поданих варiантiв усi слова з пiв- написано правильно? Виправте орфографiчнi помилки.
А Пiвдерева, пiвпустелi, пiвсахари.
Б Пiвамерики, пiвяблука, пiвострова.
В Пiвяруса, пiвдолонi, пiвкiмнати.
Г Пiвсерця, пiвхати, пiвмiста.


? У якому з поданих варiантiв у всiх словах вiдбувається подвоєння? Виправте орфографiчнi помилки.
А Невбла´ганний, недозво´ленний, нескiнче´нний.
Б Благослове´нний, здiйсне´ннiсть, пече´нний.
В Непримире´нний, недоторка´нний, неска´занний.
Г Числе´нний, нездола´нний, здiйсне´нний.


? У якому з наведених речень роздiловi знаки розставлено згiдно з правилами пунктуацiї? Виправте
пунктуацiйнi помилки.
А «Вам не здається? – запитала сусiдка. – Що тепер
море як синiй птах?» (М.Коцюбинський)
Б «Мамо. – питаю, – то льони цвiтуть?» (О.Гончар)
В «Роби добро. – менi казала мати. – i чисту совiсть не
вiддай на шмати!» (Д.Павличко)
Г «Чи бачили таке! – сказав батько i, помовчавши, додав. – Готовий хлiбороб, одним словом» (А.Головко).

(8 балiв.)
(Усього – 37 балiв.)

Епохо дай менi завзяття на кожен день на кожну мить
щоб мiг нащадкам розказать я про те як ми навчились жить
(П.Сингаївський).

(8 балiв.)
3. Назвiть основнi випадки в
синтаксисi, коли слiд уживати тире.
(3 бали.)
4. Перебудуйте подане речення,
ускладнивши його: а) однорiдними
членами; б) вставним словом;
в) вiдокремленим членом речення;
г) звертанням.

10 к л а с
1. Нарис. Вимоги до написання. Наведiть приклади нарисiв в українськiй лiтературi, назвавши їхнiх авторiв. НаСвоєї мови рiдної i свого рiдного звипишiть нарис на тему «Мiсто (сечаю вiрним серцем держiтеся. Тодi з вас
ло), яке я люблю».
будуть люди як слiд, тодi з вас буде грома(10 балiв.)
да шанована i вже на таку громаду нiхто
2. За поданою схемою побусвоєї лапи не положить.
дуйте складне речення на тему
П.Кулiш
«Мiсце української мови серед
iнших мов».
[

Втомлене сонце ховається за море.

(4 бали.)
5. Зредагуйте словосполучення.
Понести втрати; прийняти до уваги; рахувати обов’язком; учбовий заклад; нанести шкоду; виключити свiтло; на
слiдуючий день; на протязi тижня.

(4 бали.)
6. Дайте вiдповiдi на запитання.

? У якому з поданих варiантiв у всiх словах на
письмi вiдбувається спрощення? Орфографiчнi помилки виправте.

]:[

], (що), а тому ( ).

Виконайте повний синтаксичний розбiр (пiдкреслiть члени речення, надпишiть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всiй конструкцiї й компонентам як простим реченням).
(8 балiв.)
3. Утворiть вiд поданих слiв якнайбiльше слiв зi
зменшувальними суфiксами.
Мати, рiдний, Оля.

Утворiть вiд поданих слiв похiднi зi збiльшувальними суфiксами.

А Виїзний, випусний, корисний, трiснути.
Б Брязнути, шiснадцять, проїзний, тижневий.

Хмара, великий, дiд.

(3 бали.)
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4. Доберiть лексичнi синонiми (хоча б по одному)
до поданих слiв.
Масштаб, горизонт, клiмат, вар’ят, косоокий, сприяти,
жертвувати, полюс.

(2 бали.)
5. Пояснiть значення поданих фразеологiзмiв.
Теревенi правити, брати на кпини, збитися на манiвцi, схопити Бога за бороду, наговорити сiм мiшкiв гречаної вовни.

(5 балiв.)
6. З’ясуйте, яку синтаксичну роль виконує iнфiнiтив у наведених реченнях.
Брат навчив мене фотографувати. Мистецтвом слухати
володiють не всi. Довго я не хотiла коритися веснi (Леся Українка). А дбати про загал народу – це полiтика (І.Франко).

(4 бали.)
7. Дайте вiдповiдi на запитання.

? У якому з поданих варiантiв усi числiвники записано правильно? Виправте орфографiчнi помилки.
А Р.в.: трьох, восьмиста, дев’яноста, шiстдесяти.
Б Д.в.: п’ятистам, шести, сорокам, чотиром.
В О.в.: тисячою, п’ятьомастами, вiсьма, дев’ятьма.
Г М.в.: в однiм, у вiсьмох, у п’яти, у п’ятдесяти.


? У якому з варiантiв правильно подано закiнчення iменникiв ч.р. II вiдмiни у Р.в.? Виправте орфографiчнi помилки.
А Морозу, граму, борщу, вальсу.
Б Пiску, паперу, Парижу, звуку.
В Мосту, портрету, вiтру, експорту.
Г Кавказу, iнею, абзацу, Бугу.


? У якому з поданих варiантiв усi слова слiд писати з м’яким знаком? Виправте орфографiчнi помилки.
А Юнацький, змовницьки, матiньцi.
Б Доменьщик, рiзьбяр, кавказький.
В Меншенький, перелазьте, нiженька.
Г Виховательцi, яблуньцi, барабаньщик.


? У якому з наведених речень роздiловi знаки розставлено згiдно з правилами пунктуацiї? Виправте
пунктуацiйнi помилки.
А Ударили першi краплi великi: круглi тугi схожi на
град (Л.Дмитерко).
Б Люблю твiй шум i шепiт серед поля i серцем чую силу наливну (А.Малишко).
В І журавлинi в небi крики, i волохата сон-трава –
отак-бо, друже мiй великий, усе минуле ожива
(А.Малишко).
Г Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсiм новий свiт (О.Довженко).

(8 балiв.)
(Усього – 40 балiв.)
11 к л а с
1. В українськiй мовi є близько 10 вiдсоткiв чужомовних слiв. Незважаючи на те, що запозичення – природне явище в життi мов, єдиного погляду на вживання
iншомовних слiв немає. Однi вченi пристають на пуристичнi позицiї (за очищення словника вiд iншомовних
слiв). Іншi мовознавцi вважають, що процес проникнення чужорiдних елементiв у мову цiлком природний,
тiсно пов’язаний iз розвитком економiчних, культурних,
соцiальних, iнформацiйних контактiв країни зi свiтом.
У сучасному мовленнi маємо потужну iнтервенцiю

англiцизмiв (креативний, менеджер, тiнейджер, Aеймер,
електорат та iншi).
З а в д а н н я. Висловте власнi мiркування у формi
есе щодо доцiльностi вживання i використання в українськiй мовi англiцизмiв. Запропонуйте свою назву
для есе.
(10 балiв.)
2. Прочитайте уривок зi статтi Василя Стуса «Феномен доби…», присвяченої Павловi Тичинi. Чи можна вважати цей текст вiдгуком про творчiсть митця?
Вiдповiдь обAрунтуйте. Ознаки яких типiв мовлення
поєднує в собi висловлювання? Визначте його стилiстичнi особливостi. Виконайте повний синтаксичний розбiр видiленого речення.
Я бачив його двiчi. Перший раз – пiд час якоїсь наукової
сесiї. Запам’яталося тьмяне дисциплiноване фойє (на сесiї був
присутнiй якийсь урядовець дуже високого рангу). Пам’ятаю,
у дверях хтось довго, навiть неделiкатно довго комусь давав дорогу. Спочатку в свiдомостi зафiксувалось, що так робить Тичина, а вже потiм – що це вiн i є. На ньому був сiрий костюм
урядовця, що дуже пасував до обличчя, хоч саме обличчя я
роздивився пiзнiше, вже сидячи в залi засiдань. Пам’ятаю побожний шепiт Михайлини Коцюбинської: «Якi в нього тонкi
риси, обличчя справжнього поета»... Пам’ятаю, Тичина сказав
кiлька слiв – досить невлад. Було враження, що до нього особливе ставлення – як до дитини або зовсiм уже старої людини,
якiй вибачають i не таке. Був повен здивування, що ця жива
мумiя розмовляє. Пiзнiше менi розповiдав товариш, який бачив його за кiлька мiсяцiв до смертi: у мертвiй квартирi сидить
поет, що колись був живий, а на полицi, поруч iз книжками, лежить густо присипаний давнiм порохом колосок.
Йому судилася доля генiя.
Грiх казати: Тичининi попередники не були самi нездари. Але їхня природна енергiя, хоч яка часом i значна, витрачалася на консервацiю втраченої старовини, спробу створити якийсь паралельний свiт, свiт-замiнник: це була сила для
катування себе споминами i протезуванням четвертованої
української реальностi. І сто, i двiстi, i бiльше рокiв наш
iнтелiгент тiльки те й робив, що творив усе спочатку. То була сама тiльки iлюзiя творення. Хто доробляв свого вiку, бачив провалля зразу ж позаду себе, а той, що тiльки-но приступав до роботи, бачив ще провалля пiд ногами попереду.
Наша iсторiя – це все i завжди спочатку, якась постiйна гойданина на одному й тому ж мiсцi, мертва хвиля еволюцiї.
Тичинi судилося бути щасливим iз правила винятком.
Його творчiсть припадає на той час, коли iз безкрайої стихiї
тривалого нацiонального потопу проглянула гора Арарат.
Чи не вперше в нашiй лiтературi поетовi судилася доля iснувати не всупереч сучасностi, а у згодi з нею. Так що сила, яку
Тичининi попередники витрачали на самоконсервування,
примножила його художнi потенцiї (За В.Стусом).

(10 балiв.)
3. Кожному мовознавцевi вiдомо, що дiєслову властивi такi категорiї, як час, вид i спосiб. Як спiввiдносяться цi категорiї? Розподiлiть види дiєслова за часами i способами, наведiть 2–3 приклади.
(5 балiв.)
4. Що таке антонiми? Доберiть фразеологiчнi антонiми до поданих висловiв.
Хоч греблю гати, кров з молоком, у рот води набрати, жити як кiшка з собакою.
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(4 бали.)

ДИВО
5. Прочитайте поданi слова. Як їх називають у мовознавствi? У якому стилi їх уживають? Запишiть цi
слова вiдповiдно до наукового стилю. Наведiть власнi
приклади.
Електричка, комп, маршрутка, мобiлка, системник, багатоповерхiвка.

(4 бали.)
6. Дайте вiдповiдi на запитання.

? У якому з поданих варiантiв треба писати апостроф у всiх словах? Виправте орфографiчнi помилки.
А Полив’яний, пiд’їхати, мад’ярський, матiр’ю.
Б Без’язикий, пiв’яблука, бур’ян, торф’яний.
В Сузiр’я, св’ятий, зв’язок, перемир’я.
Г Лук’янчук, рутв’яний, реп’ях, грав’юра.


? У якому з поданих варiантiв усi прiзвища в родовому вiдмiнку записано правильно? Виправте орфографiчнi помилки.
А Степанченко Семена, Терещук Ганни.
Б Шевчука Олександра, Давиденки Олени.
В Ступки Богдана, Борисовець Тараса.
Г Жолдака Бориса, Марченко Тетяни.


? У якому з поданих варiантiв усi iменники з прийменником узгоджено правильно? Словосполучення
зредагуйте.
А Розiйшлися по кiмнатам, комiсiя по складанню
iспитiв.
Б Бiгти по дорозi, прийти по справi.
В Скрiзь по вулицях, орiєнтуватися по зiрках.
Г Зайти у воду по колiна, заходи по полiпшенню органiзацiї.


? У якому з наведених речень роздiловi знаки розставлено згiдно з правилами пунктуацiї? Виправте
пунктуацiйнi помилки.

А Син людський я ростиму нестримно (М.Руденко).
Б З усiх два слова – Мати i Вiтчизна, iснують звiку
тiльки в однинi (Б.Олiйник).
В Пiд нами прокидався туман, а над нами падало й падало листя – золотi сльози осiннього лiсу
(М.Стельмах).
Г Повернуся до рiдного дому в тиху пристань надiй i
сiм’ї (Г.Чубач).

(8 балiв.)
7. Визначальною особливiстю сучасного стану української мови є те, що в нiй активно функцiонують
усталенi iншомовнi запозичення, зокрема русизми.
Використання їх часто спричиняє труднощi в пошуку
українських вiдповiдникiв.
Перекладiть запропонованi словосполучення українською, не вживаючи кальок iз росiйської.
За неимением времени, отдавать предпочтение, решительно ничего не понимать, ввиду отсутствия, данная проблема, внушительные размеры, согласно документу, сказать
на английском языке.

(4 бали.)
(Усього – 45 балiв.)

Українська лiтература
9 клас
1. Напишiть твiр на одну з поданих тем.
 «Тiльки той щасливий, хто любов’ю сяє...» (В.Сосюра).
 «Щастя твоє в тобi самому: пiзнавши себе,
пiзнаєш усе, а не пiзнаєш себе – ходитимеш у темрявi»
(Г.Сковорода).
 «Гарно твоя кобза грає, любий мiй земляче!..»

(Особливостi творчостi українських поетiв-романтикiв.)
 «Великого ж того льоху ще й не дошукались...»
(Ідейне спрямування мiстерiї Т.Шевченка «Великий
льох».)
 «Возний з “Наталки Полтавки” i Пiстряк з “Конотопської вiдьми” – схожiсть i вiдмiннiсть образiв».
(Порiвняльний аналiз.)
(12 балiв.)
2. Дайте вiдповiдi на блiц-запитання.

? Що таке послання як жанр лiтератури? Назвiть
найвiдомiше послання давньоукраїнської лiтератури i
його автора. Якi твори нової української лiтератури в
жанрi послання вам вiдомi (2–3 приклади)?

? Назвiть найвiдомiшi давньоукраїнськi переклади Бiблiї (Євангелiя).

? Кого вважають автором «Повiстi минулих лiт»?
Що таке «Лiтопис руський»?

? Що таке патерик? Яку iдею було покладено в основу «Києво-Печерського патерика»?

? Назвiть основнi передумови виникнення української полемiчної прози та її найяскравiшого представника.

? Назвiть найвiдомiшi козацькi лiтописи. Про якi
iсторичнi постатi розповiдає «Історiя русiв»?

? У якому навчальному закладi Г.Сковорода вчився
бiльш як 10 рокiв?

? Як звали учня Г.Сковороди – автора Aрунтовної
бiографiї «Життя Григорiя Сковороди»?

? Назвiть два драматичних твори І.Котляревського.

? Назвiть першу україномовну повiсть нової української лiтератури, її стиль i автора.

? Якi поети є представниками романтизму в новiй
українськiй лiтературi (3–4 прiзвища)?
(10 балiв.)
3. «З погляду теоретика лiтератури...» (Дайте
вiдповiдь на одне з трьох запитань.)

? Українська лiтература ренесансу i бароко – наступний етап розвитку пiсля доби Київської Русi.
У чому полягає особливiсть цiєї лiтератури? Хто
сприяв її розвитку? Назвiть основнi жанри лiтератури
цього перiоду та їхнiх представникiв.

? Явище шкiльної драми в українськiй лiтературi
– час i мiсце її виникнення, рiзновиди, виконавцi. Що
таке iнтермедiя i вертеп? Наведiть приклади. Чи можна стверджувати, що традицiї творення шкiльної драми використали у своїй творчостi І.Котляревський,
Г.Квiтка-Основ’яненко, Т.Шевченко та iншi письменники?

? «Ідея сродної працi – провiдна у фiлософськопоетичнiй творчостi Г.Сковороди». Чи погоджуєтеся
ви з цiєю тезою? (Висловте вашi аргументи. Наведiть
приклади, цитуючи твори митця.)
(8 балiв.)
4. «Лабораторiя дослiдника лiтератури».
Шановнi учасники, перед вами – вiршi Івана Величковського. Спробуйте уявити себе на кiлька хвилин
дослiдником-першовiдкривачем. Установiть приблизний час (столiття), коли такi вiршованi тексти могли б
з’явитися. Чи можна цi твори назвати афористичними?
Думку обAрунтуйте. Якими є стильово-стилiстичнi
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СЛОВО
(порiвняння, протиставлення, метафори, старослов’янiзми тощо) особливостi поданих текстiв?
Не жити, єже1 ясти2;
но ясти, єже жити
Не того ради жити, єже пресыщати3
утробу и многiя брашна4 поглощати,
Но толико точiю ясти, дабы5 тло
возмогло житiє си соблюдати цло.

Не жити, єже пити;
но пити, єже жити
Не того ради жити, єже випивати,
мры полны во чрево, як в делву6, вливати.
Но єдинощи токмо испiй или дважды,
дабы, в тл живущи, не умер от жажды.
На образ старца, держащаго клепсидру
Всує, старче, клепсидрным пском измряєш
дни твоя и толико эще жити чаєш,
Не вси, минуту ли преживеши цлу,
много єст пска в гроб, а нсть жизни тлу.
Пишущему стихи
Труда, сущаго7 в писанiи, знати
не может, иже8 сам не всть писати.
Мнит9, быти легко писанiя дло:
три персти10 пишуть, а все болить тло.

(8 балiв.)
(Усього – 38 балiв.)
10 к л а с
1. Напишiть твiр на одну з тем.
 «Се любов моя плаче так гiрко». (За iнтимною
лiрикою І.Франка.)
 «Боровся я за щастя для людини, за свiтло в
чорнiй млi» (П.Грабовський).
 «Джерело найвищої духовностi – гармонiя людини i природи». (За повiстю М.Коцюбинського «Тiнi
забутих предкiв».)
 «Камiнний хрест – символ утраченої Батькiвщини». (За однойменною новелою В.Стефаника.)
(12 балiв.)
2. Завершiть неповнi речення (одним чи кiлькома
словами).
Василь Гнидка – прототип лiтературного героя ... .
«Найкращою оздобою українського письменства»
І.Франко назвав твiр ... .
Брати І.Тобiлевича мали такi мистецькi псевдонiми ... .
Новелу «Intermezzo» М.Коцюбинський присвятив
кононiвським полям, що належали українському меценатовi ... .
Пiд час перебування в Римi 1904 року й споглядання однiєї з робiт Мiкеланджело в І.Франка зародилася
iдея написати твiр ... .

«Лiсова пiсня» Лесi Українки належить до лiтературної течiї модернiзму ... .
Назва вiрша Лесi Українки «Contra spem spero!» в
українському перекладi звучить так: ... .
Крiм В.Стефаника й Л.Мартовича, до «Покутської
трiйцi» входив ... .
З двох частин, кожна з яких має епiграф нiмецькою
мовою, складається твiр української лiтератури кiнця
XIX столiття ... .
1903 року в Полтавi вiдбулася така визначна подiя
в життi України: ... .
(10 балiв.)
3. Пiсля Лесi Українки гiдно продовжила започаткованi традицiї в розвитку iнтелектуальної лiрики в
українськiй лiтературi Олена Телiга. Лiтературознавець Д.Донцов з цього приводу зазначав: «Пiсля Лесi
Українки вона була хiба перша поетка, яка з таким
гнiвом картала не лише сили зовнiшнiх потуг, якi обрушилися на Україну, не лише чужих кесарiв i пiлатiв,
але й їх “рiдних” прислужникiв – “рiдних” фарисеїв...»
Порiвняйте наведенi уривки з поетичних творiв двох
авторок i з’ясуйте наявнiсть у них спiльних мотивiв.
Проведiть паралелi з iдейними акцентами та образними засобами вiршiв. Лiричнi героїнi Олени Телiги i
Лесi Українки, на вашу думку, – це однаковi особистостi чи рiзнi? Свою позицiю обAрунтуйте.
Хто моря переплив i спалив кораблi за собою,
Той не вмре, не здобувши нового добра.
(«Мрiє, не зрадь!»)
Заметемо вогнем любови межi.
Перейдемо убрiд бурхливi води,
Щоб взяти повно все, що нам належить.
І злитись знову зi своїм народом.
(«Поворот».)
Так! Я буду крiзь сльози смiятись,
Серед лиха спiвати пiснi,
Без надiї таки сподiватись...
(«Contra spem spero!»)
Тiльки тим дана перемога,
Хто у болi смiятись змiг.
(«Гострi очi розкритi в морок...»)
Не бiйся досвiтньої мли, –
Досвiтнiй огонь запали,
Коли ще зоря не заграла.
(«Досвiтнi огнi».)
Щоб власнiй вiрi непохитнiй
Палить лампаду день i нiч
І йти крiзь груднi – в теплi квiтнi...
(«Моя душа й по темнiм трунку...»)
Я вийду сама проти бурi
І стану, – помiряєм силу!
(«У чорную хмару зiбралася туга моя…»)
І напружений погляд хоче
Вiдшукати у тьмi глибокiй –
Блискавок фанатичнi очi,
А не мiсяця мрiйний спокiй.
(«Чоловiковi».)

1

Щоб.
Їсти.
3 Наповнювати, насолоджуватися.
4 Страви.
5 Лише для того.
6 Бочка.
7 Наявного.
8 Бо, оскiльки.
9 Вважає.
10 Пальцi.
2

(8 балiв.)
4. Продовжте речення.
Наскрiзним поняттям усiєї творчостi Ольги Кобилянської є вислiв ... .

– 27 –

ДИВО
В оцiнцi морального падiння Чiпки автори виходили з
позицiй ... , керувалися критерiями, що ... .
У поезiї М.Старицького образ України постає в рiзних
художнiх вимiрах, зокрема ... .
Специфiка зображення, опису психологiчного стану героїв у новелах В.Стефаника полягає в тому, що ... .
Збiрку «Пролiсок» П.Грабовський присвятив ... .

(5 балiв.)
(Усього – 35 балiв.)
11 к л а с
1. Напишiть твiр на одну з тем.
 «Я хочу правдi бути вiчним другом i ворогом
одвiчним злу». (За поезiєю В.Симоненка.)
 «Куди йдемо? Який лишаєм слiд?» (За творами
Л.Костенко.)
 «Творчi пошуки митцiв-шiстдесятникiв як вираження громадянської позицiї i власної iндивiдуальностi».
 «Що страшнiше – детектор брехнi чи дзеркало
правди?» (Фiлософiя духовного очищення в романi
О.Гончара «Собор».)
(12 балiв.)
2. Завершiть неповнi речення (одним чи кiлькома
словами).
«Кольоровий слух», «слуховий колiр», аристократичнiсть
духу, поетичний всесвiт, фiлософська iдея всеєдностi – це поняття, якi характеризують мистецьку концепцiю П.Тичини ... .
«Цвiтовi яблунi» присвячений твiр першої половини
XX ст. ... .
«Рiд розпадається, а клас стоїть» – це рядки з твору ... .
На бiльш благозвучне прiзвище Металово-Темброва думає змiнити своє ймення дiйова особа комедiї М.Кулiша
«Мина Мазайло» ... .
Лiтературний жанр, що постав як рiзновид фейлетону та
гуморески, має назву ... .
Слова про українцiв «Цi люди абсолютно позбавленi
вмiння прощати одне одному незгоди навiть в iм’я iнтересiв
загальних, високих. У них немає державного iнстинкту» належать лiтературному героєвi ... .
Музику на слова «Пiснi про рушник» А.Малишка написав ... .
Вiсiмдесятилiття цього року вiдзначає класик української лiтератури ... .
Із селом Третя Рота пов’язане дитинство поета ... .
Продовжте вислiв М.Хвильового: «Геть вiд Москви!
Дайош ...».

(10 балiв.)
3. Максим Рильський називав таку поезiю
«чарiвливою неяснiстю», Іван Франко стверджував,
що творити її автор може «у якомусь непритомленому
станi». Ідеться про сугестивну лiрику. Що вам вiдомо
про цей особливий вид поетичних творiв, їхнi характернi ознаки? Прочитайте вiрш Івана Драча i з’ясуйте,
чи належить вiн до сугестивної лiрики. ОбAрунтуйте
свої мiркування. У творчостi ще яких українських поетiв можна знайти зразки сугестивної лiрики?
Пропало, пройшло, пролетiло,
Минулося, щезло, спливло,

Лишень головешками тлiло.
Лишень попелищем цвiло.
Одвiялось, сном одiснилось,
Одмарилось – ген набулось,
Вкотилось – i ген одкотилось.
Солоним риданням зайшлось…

(8 балiв.)
4. За кожною цитатою визначте назву твору й автора.
«...Сама судьба повела братiв по рiзних дорогах, i сталося
так, як у сентиментальних народних казках: один носив завжди чистенький костюмчик..., а другий i не знiмав засмальцьованої сорочки... Один пiшов на фронт заробляти хрестики..., а другого оголошено було дезертиром».
«Але бiльш за все на свiтi любив я музику. Коли б мене
спитав хто-небудь, яку я музику любив у ранньому дитинствi, який iнструмент, яких музик, я б сказав, що бiльш за
все я любив слухати клепання коси...»
«...Раптом зупиняється, стає навшпиньки i потихеньку,
обома долонями, нахиляє до себе мою голову. На якусь мить
я бачу її сухi вимогливi очi i чую сором’язливий шепiт...»
«…Привозив матерi контрабанднi хустки й серги, шовк i
коньяк, вона складала все до скринi та боялася за сина».
«...Не буде ж вона даремно хлiб їсти... Цiле лiто пасла на
вигонi гуси... Ноженята чорнi, порепанi... Роса розмочує репини, заходить бруд i роз’їдає їх. Чути гострий бiль, виступає
чорна густа кров... Але... не зважає на це. Скажiть, люди
добрi, хто б вам кормив даремно сироту?»

(5 балiв.)
5. Внутрiшнi свiтогляднi засади Лiни Костенко, її
естетичну концепцiю вiдтворення дiйсностi досить яскраво схарактеризувала донька, поетеса Оксана Пахльовська: «Основа маминих стосункiв i з нами, i зi
свiтом – довiра i надiйнiсть. Абсолютна довiра i абсолютна надiйнiсть. Врештi, i поезiя її, i бiографiя говорять про цiлiснiсть i кристалiчнiсть її кодексу честi».
Якi основнi положення «кодексу честi» поетеси? Дайте вiдповiдь на запитання, проаналiзувавши поданий
вiрш Лiни Костенко.
Покремсали життя моє на частки,
на тьмяну сiчку слiв i суєти.
А серце виривається iз пастки –
у нетрi дум, пiд небо самоти.
У мовчазливу готику тополi,
в труда одухотворену грозу.
Я трохи звiр. Я не люблю неволi.
Я вирвуся, хоч лапу вiдгризу.


? Який головний мотив вiрша? Як вiн спiввiдноситься з життєвою позицiєю поетеси?

? Якими рисами характеру надiлена лiрична героїня? Хто вона? Яка роль у цьому контекстi метафори «покремсали життя моє на частки»?

? Який художнiй образ уособлює силу, здатну
вирвати героїню з пастки?

? Якi образи-символи характеризують духовний
свiт лiричної героїнi?

? Яким афоризмом ви передали б iдею вiрша?
(8 балiв.)
(Усього – 43 бали.)
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