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

1. Напишіть твір-роздум (обсяг – до 2 стор.), у якому доведіть чи спростуйте думку:  «Як нерозумно випрошувати те, чого можеш досягти сам» (Григорій Сковорода). Проілюструйте двома-трьома аргументами з посиланням на приклади з художньої літератури, історичні факти чи випадки з життя.   
24 бали

2. Запишіть речення, підкресливши в кожному члени речення (4 б.) й охарактеризуйте кожне загалом (4 б.), а за потреби й частини складного (4 б.). У другому реченні дайте характеристику головним  (1 б.) і другорядним членам речення (1б.). 
	Я би хотіла, щоби хтось подав мені руку порятунку (Д. Матіяш).

Гріх тобі, Інго, таке казати! (Б. Грінченко).
А що ж мені робити ще, некволому? (Л.Костенко).
Семен Іванович – без рушниці, бо прийшов сюди не полювати (Б. Антоненко-Давидович).
14 балів

3. Наведіть приклади граматичних одиниць, які мають аналітичну форму вираження. Назвіть ці одиниці.
8 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.).

Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю,
Чому мені, боже, ти криллів не дав?
Я б землю покинув і в небо злітав!
Далеко за хмари, подальше од світу,
Шукать собі долі, на горе привіту,
І ласки у зірок, у сонця просить,
У світі їх яснім все горе втопить;
Бо долі ще змалу здаюся не любий,
Я наймит у неї, хлопцюга приблудний;
Чужий я у долі, чужий у людей:
Хіба ж хто кохає нерідних дітей?
Кохаюся лихом, привіту не знаю,
І гірко, і марно свій вік коротаю;
І в горі спізнав я, що тільки одна, —
Далекеє небо, — моя сторона.
І на світі гірко; як стане ще гірше,
Я очі на небо, — мені веселіше!
І в думках забуду, що я сирота,
І думка далеко, високо літа.
Коли б мені крилля, орлячі ті крилля.
Я землю б покинув, і на новосілля
Орлом бистрокрилим у небо польнув,
І в хмарах навіки од світу втонув!
10 балів

Загальна кількість - 56 балів

