
Шкільна Рада при УККА 
Централя Шкіл Українознавства в США 

 
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
Школа Українознавства в ________________________________     17. квітня 2010 р. 
 

﴾     ﴿   оцінка.    Ім’я та прізвище учня_____________________________________ 
 
Призначений час на цей іспит - дві години, 20 хвилин.               Усіх пунктів:100. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
І ЧАСТИНА:  Написати (на окремих сторінках) розгорнуті відповіді на дві з    
                         десятьох нижче поданих тем.   
                        Час: 60 хвилин.  Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів. 
 
﴾    ﴿ а. Ориґінальні твори давньої доби: твори, автори, теми та значення. 
﴾    ﴿ б. Література середньої доби: впливи, ідеї, мова, форми, твори та автори. 
﴾    ﴿ в. Тріюмф народної мови: заслуги Івана Котляревського та його наслідників.  
﴾    ﴿ г. Представники українського романтизму 19-ого ст.  Романтизм як джерело  
                 національного пробудження. 
﴾    ﴿ ґ. Тарас Шевченко або Іван Франко: життя, впливи, твори, значення. 
﴾    ﴿ д. Роля жінки в творах Марка Вовчка, Л. Українки та Ольги Кобилянської. 
﴾    ﴿ е. Перша світова війна.  Поезія стрілецького життя: представники, твори.  
﴾    ﴿ є. Заслуги поетів-неоклясиків й Розстріляного Відродження 1920-их рр. 
﴾    ﴿ ж Шестидесятники: період відродження 1960-их рр. і реакція 1970-их рр. 
﴾    ﴿ з. Загальні риси нашої літератури.  Роля християнства, матері, нашої долі.   
 
 
 
І І ЧАСТИНА:  Знайдіть відповідники (щодо автора даних лектур) 

     Час: 20 хвилин.  Десять творів х 2 пункти; разом: 20 пунктів. 
 

 Лектура  Автор 
а. Царівна й Земля  Олесь Гончар 
б. Микола Джеря й Кайдашева сім’я  Марко Вовчок 
в. Собор і Прапороносці  Василь Стефаник 
г. Лебеді материнства й Берег чекань  Улас Самчук 
ґ Інститутка й Маруся  Ольга Кобилянська 
д. Камінний Хрест і Сини  Тарас Шевченко 
е. Мойсей та Борислав сміється  Іван Франко 
є. Роберт Брюс і Лісова пісня  Іван Нечуй - Левицький 
ж. Волинь і Ост  Леся Українка 
з. Сон і Розрита могила  Василь Симоненко 
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І І І ЧАСТИНА:  Відповісти коротко (2 – 3 речення) на кожне подане питання.    
   Час: 60 хвилин.  Десять питань х 4 пункти; разом: 40 пунктів. 
 

﴾    ﴿ а. „Література”- її завдання та значення. 
 
 
 
﴾    ﴿ б. Що знаєте про твір „Спово о полку Ігоревім”? Яка його цінність в  
                  українській літературі? 
  
 
  
﴾    ﴿ в. Що знаєте про Берестейську Унію та про релігійну полемічну літературу? 
 
 
 
﴾    ﴿ г. Що знаєте про пісні й думи Козаччини, або про козацькі літописи? 
 
 
 
﴾    ﴿ ґ. Що знаєте про Валуївський та Емський укази? 
 
 
 
﴾    ﴿ д. Назвати (4) стилі, якими писали наші письменики від половини 19-ого ст.                      
               до початку І-ої Світової війни.  Подайте представника кожного стилю. 
 
 
 
﴾    ﴿ е. Що знаєте про Миколу Куліша та Леся Курбаса? 
 
 
 
﴾    ﴿ є. Трагедія Голодомору в літературі.  Назвати (2) твори на цю тему  та їх  
                авторів. 
 
 
 
﴾    ﴿ ж. Сучасні українські письменники: на Україні або в діяспорі. 
 
 
 
﴾    ﴿ з. Назвати (4) періодичні видання (журнали, газети) на українській мові. 
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