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

1. Напишіть твір-роздум (обсяг – до 2,5 стор.) на тему: «Причини морального виродження героїв у повісті «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького крізь призму сьогодення». 
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.). 
	І що воно за день такий.

Не памʼятає її в поганому настрої (В. Слапчук).
Йому стало жаль і дерева, хай воно сухе… (В. Шевчук).
Усе затягував відʼїзд, ждучи, чи не появиться Тося (Є. Гуцало). 
14 балів
3. Порівняйте подані слова відповідно до мовних рівнів: фонетичного, морфемного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного. Що між ними спільного? Якщо є – зазначте.
Мірошник – пищати 
7 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.).
Чого являєшся мені
У сні?
Чого звертаєш ти до мене
Чудові очі ті ясні,
Сумні,
Немов криниці дно студене?
Чому уста твої німі?
Який докір, яке страждання,
Яке несповнене бажання
На них, мов зарево червоне,
Займається і знову тоне
У тьмі?
Чого являєшся мені
Усні?
В житті ти мною згордувала,
Моє ти серце надірвала,
Із нього визвала одні
Оті ридання голосні – 
Пісні.
В житті мене ти й знать не знаєш,
Ідеш по вулиці - минаєш,
Вклонюся - навіть не зирне 
І головою не кивнеш,
Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш,
Як я люблю тебе без тями,
Як мучусь довгими ночами
І як літа вже за літами
Свій біль, свій жаль, свої пісні
У серці здавлюю на дні.
О, ні!
Являйся, зіронько, мені!
Хоч в сні!
В житті мені весь вік тужити – 
Не жити.
Так най те серце, що в турботі,
Неначе перла у болоті,
Марніє, в'яне, засиха,-
Хоч в сні на вид твій оживає,
Хоч в жалощах живіше грає.
По-людськи вільно віддиха,
І того дива золотого
Зазнає, щастя молодого,
Бажаного, страшного того
Гріха!
10 балів

