
Шкільна Рада при УККА 
Централя шкіл українознавства в США

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  
З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ !

Школа українознавства в ___________________________________           9 травня 2020 року !
Ім’я та прізвище учня____________________________________________     Оцінка:  ______    !
Призначений час на цей іспит – дві години 30 хвилин.                         Усіх пунктів (балів):100. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(     )   І  ЧАСТИНА:  Написати (на окремих сторінках) есеї на дві з нижчеподаних тем. 
                                       Час: 70 хвилин.  Дві теми по 20 пунктів; разом: 40 пунктів. !
(     )    а. Значення усної народної творчости в українській літературі та в житті народу. 
(     ) б. Початки ориґінального письменства: твори, автори, тематика та значення. 
(     ) в. Українська література в козацькій добі: форми, тематика, мова, твори, автори. 
(     ) г. Значення І. Котляревського, М. Шашкевича та Ю. Федьковича в українській літературі. 
(     )    ґ. Тарас Шевченко або Іван Франко: життя, творчість, тематика творів, значення. 
(     )   д. Образ жінки в творах М. Вовчка, Л. Українки та О. Кобилянської. 
(     ) е. Українська література в УССР.  Творчість 1920-их або 1960-их років. 
(     ) є. Загальні риси української літератури. Роль християнства, історичної долі народу.   
(     ) ж. Романтизм і реалізм: коли домінували в літературі, риси, представники, твори.    
(     ) з. Вибрана лектура (улюблений твір): назва, автор, зміст, аналіза, значення твору.   !
(     )   ІІІ ЧАСТИНА:  Знайдіть відповідники (тобто постаті, пов’язані з даними творами чи  
        ідентифікаціями) та позначіть літерами. 
                                 Час: 20 хвилин.  Десять питань по 2 пункти; разом: 20 пунктів.    
!

Твори, ідентифікації Постаті, пов’язані з даними  
творами чи ідентифікацімиа. Церковні полемісти 17 століття  П. Гулак-Артемовський і Л. Глібов 

б. «Слово о полку Ігоревім» й «Історія Петро Валуєв і Олександер ІІ
в. «Повість временних (минулих) літ» «Руська трійця»
г. Найвидатніший український філософ Леся Українка та Микола Куліш
ґ Байкарі 19 століття Григорій Сковорода
д. В діяспорі створили видатні твори Іпатій Потій і Мелетій Смотрицький 
е. Друкар-видавець „Острозької Біблії” невідомі автори
є. Автори альманаху «Русалка Дністровая» монах Нестор літописець
ж. Автори драматичних творів Василь Барка та Улас Самчук
з. Видали заборони нашої мови й письменства Іван Федорович (Федоров)
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КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(     )   ІІІ ЧАСТИНА:  Відповісти коротко (2-3 реченнями) на кожне подане питання.    
               Час: 60 хвилин.  Десять питань по 4 пункти; разом: 40 пунктів. !!

(     ) а. «Поучення дітям» – автор, період написання, тематика, стиль, значення. !!!
(     ) б. Що знаєте про інтермедії чи вертепну драму (мова, тематика, хто виконував)? 
                 !!
(     ) в. Коли писали козацькі думи і про що в них розповідається? Які знаєте козацькі думи? !
  !
(     ) г. Байкарі 19-го ст. писали алегоричні твори. Що таке алегорія? Чому так писали? !!!
(     ) ґ. Трагедія Голодомору в українській літературі: автори, твори та їхнє значення. !!!
(     ) д. «Тигролови» або «Я» – хто написав твір й про що в ньому описується? !!!
(     ) е. Що знаєте про Ліну Костенко чи Василя Симоненка? !!!
(     ) є. Що знаєте про Олега Ольжича, Олену Телігу чи Богдана Антонича? !!!
(     ) ж. Сучасні українські письменники і поети - тематика та стилі їхньої творчости. !
  !
(     ) з. Назвати 4 періодичні видання (журнали, газети) українською мовою.
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