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

﴾

﴿ оцінка.

16 квітня 2016 р.

Ім’я та прізвище учня_____________________________________

Призначений час на цей іспит - дві години, 30 хвилин.
Усіх пунктів:100.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------І ЧАСТИНА: Написати (на окремих сторінках) відповіді на дві з десятьох поданих тем.
Час: 70 хвилин. Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів.
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾

﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿

а. „Література” – роля української літератури в житті нашого народу.
б. 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. Роля жінки в творах Марка Вовчка, Лесі Українки та Ольги Кобилянської.
е. Українська література в УССР. Творчість 1920--30-их або 1960-их років.
є. Сучасні українські письменники на Україні або в діяспорі: вплив, теми, значення.
ж Загальні риси української літератури. Роля християнства, матері та долі.
з. Вибрана лектура. Автор, зміст, аналіз, значення одного улюбленого твору.

І І ЧАСТИНА: Знайдіть відповідники (тобто автори, пов’язані з даною вказівкою) й
позначіть літерами.
Час: 20 хвилин. Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів.
а.
б.
в.
г.
ґ
д.
е.
є.
ж.
з.

Вказівка
Байкарі 19-ого ст.
Перші представники
українського роматизму
Поети - неокласики
Шістдесятники
Полемісти 17-ого ст.
Соцреалісти
Реалісти
Розстріляне відродження
Еміґраційні поети
Твори із темою Голодомору

Автори, пов’язані з даною вказівкою
Ліна Костенко й Василь Симоненко
Петро Гулак-Артемовський та
Амврозій Метлиський (Могила)
Пантелеймон Куліш і Марко Вовчок
Юрій Клен і Михайло Драй-Хмара
Василь Барка та Микола Понеділок
Олег Ольжич і Олена Теліга
Лев Боровиковський й Євген Гребінка
Максим Рильський та Олесь Гончар
Іпатій Потій й Мелетій Смотрицький
Юрій Лаврієнко й Павло Тичина
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І І І ЧАСТИНА: Відповісти коротко (2-3 реченнями) на кожне подане питання.
Час: 60 хвилин. Десять питань х 4 пункти; разом: 40 пунктів.
﴾

﴿

а. Що таке казка, леґенда й байка? Чому казка-леґенда-байка – це так званий міст між
усною та писемною літературою?

﴾

﴿

б. Що знаєте про полемічну літературу 17-ого ст.? Причини та цілі полеміки?

﴾

﴿

в. Що знаєте про інтермедії чи вертепну драму? Мова? Тематика? Хто виконував?

﴾

﴿

г. Байкарі 19-ого ст. писали алегоричні твори. Що таке алегорія? Чому так писали?

﴾

﴿

ґ. Літературний рух «романтизм» як джерело національного пробудження. Поясніть.

﴾

﴿

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

﴾

﴿

е. Трагедія Голодомору в літературі - автори, твори, зміст та їх значення.

﴾

﴿

є. Володимир Сосюра чи Микола Хвильовий – твори, значення.

﴾

﴿

ж.Улас Самчук чи Іван Багряний – твори, значення.

﴾

﴿

з. Назвати (4) періодичні видання (журнали, газети) на українській мові.
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