Комунальний вищий навчальний заклад
«Вінницька академія неперервної освіти»
Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови і літератури
                   
ІІІ етап						      20 січня 2018 року
8 клас

1. Напишіть твір (обсяг - до 2 стор.), поміркувавши над тим, що у вірші Володимира Сосюри «Любіть Україну» серед порівнянь особливе смислове навантаження несе вираз «як та купина, що горить – не згора». Звідки взято такий вираз і що він символізує у творі.
24 бали

2. Запишіть речення, підкресливши в кожному члени речення (4 б.) й охарактеризуйте кожне загалом (4 б.). У другому реченні дайте характеристику головним  (1 б.) і другорядним членам речення (1б.). 
	Глибоко врізався також у памʼять  Камʼянець-Подільський (Б. Бойчук).

Від сьогодні мене не турбують ніякі ні за, ні проти (О. Романенко).
Далі йому вже несила було стримувати себе (О. Гончар).
	Такого досі зі мною не траплялося (Б. Бойчук).
10 балів

3. Запишіть речення. Виконайте фонетичний (2 б.), морфемний (1 б.), словотвірний (1 б.) і морфологічний (2 б.) розбори виділеного слова.
Як гарно було б перекинутись раптом і пірнути в молодий сніг.
6 балів

4. Виконати ідейно-художній аналіз (обсяг відповіді - до 1 стор.) ліричного твору: автор (1 б.), назва (1 б.), історія написання (2 б.), тема (1 б.), жанр (1 б.), основна думка (1 б.), ідея (1 б.), художні засоби (2 б.), характер ліричного героя (2 б.).

Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині – 
Однаковісінько мені.
В неволі виріс між чужими,
І, неоплаканий своїми,
В неволі, плачучи, умру.
І все з собою заберу,
Малого сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій – не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином,
Не скаже синові: – Молись,
Молися, сину, за Вкраїну
Його замучили колись. – 
Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.

12 балів
Загальна кількість - 52 бали

