Шкільна Рада при УККА
Централя Шкіл Українознавства в США
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ
З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Школа Українознавства в ________________________________

﴾

﴿ оцінка.

16. квітня 2011 р.

Ім’я та прізвище учня_____________________________________

Призначений час на цей іспит - дві години, 20 хвилин.

Усіх пунктів:100.

І ЧАСТИНА: Написати (на окремих сторінках) відповіді на дві з десятьох поданих
нижче тем.
Час: 60 хвилин. Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів.
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾

﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿

а. „Література” – роля української літератури в житті нашого народу.
б. Цінна література давньої доби: твори, автори, теми й значення. Приклади.
в. Література середньої доби: впливи, ідеї, мова, форми, твори та автори.
г. Тріюмф нашої мови: заслуги Котляревського, Шашкевича, Федьковича.
ґ. Тарас Шевченко або Іван Франко: життя, впливи, твори, значення.
д. М. Вовчок, Л. Українка або О. Кобилянська: життя, впливи, твори, значення.
е. Українська література в УССР. Творчість 1920-их або 1960-их років.
є. Трагедія Голодомору в літературі. Автори, твори, зміст та їх значення.
ж Сучасні українські письменники: на Україні або в діяспорі.
з. Вибрана лектура. Автор, зміст, аналіз, значення одного улюбленого твору.

І І ЧАСТИНА: Знайдіть відповідники (щодо постатей пов’язаних з даними
подіями, творами чи заслугами).
Час: 20 хвилин. Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів.

а.
б.
в.
г.
ґ
д.
е.
є.
ж.
з.

Події, твори, заслуги, і т.п.

Постаті пов’язані з даними
подіями, творами, заслугами

українська мова й абетка введені в літературу
Театр „Березіль”
„Русалка Дністровая”
„Емський” указ в 1876 р.

Микола Хвильвий та Олесь Гончар
Невідомі автори
Руська трійця

„Слово о полку Ігоревім” й „Історія Русів”

Л. Боровиковський та Є. Гребінка
Григорій Сковорода
Св. Кирило й Методій
Олександер ІІ

„Кирило – Методіївське Братство
„Енеїда” – в 1798р. живою українською мовою
„соціялістичний реалізм”
байкарі 19-ого ст.
український „Сократ”

Іван Котляревський

Микола Куліш і Лесь Курбас
П. Куліш і Т. Шевченко
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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. Назвати (4) періодичні видання (журнали, газети) на українській мові.

﴾

﴿

б. Казки, байки та легенди – це так званий міст між усною та писемною
творчістю. Поясніть.

﴾

﴿

в. Назвати 4-ьох визначних жінок в українській літературі. Їх заслуги?

﴾

﴿

г. Що знаєте про стародавні або козацькі літописи? Подайте роки, теми,
характеристику та авторів.

﴾

﴿

ґ. Що знаєте про Берестейську Унію та про релігійну полемічну літературу?

﴾

﴿

д. Стилі – романтизм і реалізм. Подайте риси й представників кожного.

﴾

﴿

е. Михайло Коцюбинський або Василь Стефаник: твори й стилі.

﴾

﴿

є. Перша світова війна. Поезія стрілецького життя: представники, твори.

﴾

﴿

ж. Що знаєте про Василя Симоненка або Ліну Костенко?

﴾

﴿

з. Що знаєте про Олега Ольжича або Олену Телігу?
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