МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національна металургійна академія України

Національна металургійна академія України (НМетАУ) запрошує
учнів 11-х класів для участі у Всеукраїнській олімпіаді Національної
металургійної академії України «Література, як мистецтво слова».
Для участі у першому турі (дистанційному) абітурієнтам необхідно
вирішити завдання олімпіади (див. на звороті) та надіслати заповнений
бланк відповідей до 20 березня 2019 року на електронну адресу
Приймальної комісії НМетАУ: priem.kom@i.ua, з помітко
ю «Олімпіада» або у паперовому вигляді за адресою: 49005, м.
Дніпро, пр. Гагаріна, 4.
Також Ви маєте можливість прийняти участь у першому турі олімпіаді
онлайн на сайті академії http://nmetau.edu.ua/ua/mabitur
Увага! Обов’язково необхідно вказати контактні дані абітурієнтаучасника олімпіади.
Переваги які отримує абітурієнт, прийнявши участь в
Олімпіаді:
нові знання
та
можливості

пам’ятні
подарунки

додаткові
бали при
вступі до
ЗВО

знайомство з
кращими
науковцями та
світом науки
допомога при
вступі до ЗВО

Не пропустіть нагоду бути на крок попереду!
Бажаємо успіхів та чекаємо на Вас!
Дніпро, 2019

ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ ТА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ
ПІБ _________________________________________________________
Школа_______________________________________________________
Адреса проживання ___________________________________________
______________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________
Е-mail:____________________________________________________*
Ваша
№
Питання олімпіади
відповідь
1 Марусю Чурай уважають автором твору
А «Бондарівна»
Б «Засвіт встали козаченьки»
В «Чи не той то Хміль»
Г «Дума про Марусю Богуславку»
2

Вислів давньогрецького філософа Епікура «Дякуємо
блаженній природі за те, що потрібне зробила
неважким, а важке непотрібним» використано у творі
А «Бджола та Шершень»
Б «Маруся»
В «Наталка Полтавка»
Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

3

«Чи я вам рівня? Ви пан, а я сирота; ви багатий, а я
бідна; та й по всьому я вам не під пару», –
відмовляється від залицянь заможного посадовця
головна героїня твору
А Лесі Українки
Б Ліни Костенко
В Івана Франка
Г Івана Котляревського

4

Заклик до українців
Обніміться ж, брати мої.
Молю вас, благаю! – лунає у творі
А Тараса Шевченка
Б Пантелеймона Куліша
В Івана Франка
Г Лесі Українки

5

«Дай Боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились
під одну булаву!»
заявляє герой твору
А «Чорна рада»
Б «Україна в огні»
В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Г «Кайдашева сім’я»

6

Історія села Піски є однією із сюжетних ліній твору
А «Земля»
Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
В «Кайдашева сім’я»
Г «Камінний хрест»

7

. В житті мене ти й знать не знаєш,
Ідеш по вулиці – минаєш,
Вклонюся – навіть не зирнеш
І головою не кивнеш, –
дорікає коханій ліричний герой твору
А Миколи Вороного
Б Олександра Олеся
В Павла Тичини
Г Івана Франка

8

«Чую, як мені легше робиться, наче нова душа сюди
ввійшла, а стара дворянська, попелом стала», –
зізнається
А Михайло Черевань
Б Омелько Кайдаш
В Мартин Боруля
Г Максим Ґудзь
«Недалеко від ріки Серету на Буковині» відбуваються
події твору
А «Земля»
Б «Тіні забутих предків»
В «Камінний хрест»
Г «Момент»

9

10

Карпатськими Ромео й Джульєттою називають героїв
твору
А Ольги Кобилянської
Б Олеся Гончара
В Григора Тютюнника
Г Михайла Коцюбинського

11 «Його романи та повісті складаються з окремих цілком
закінчених (сюжетно й композиційно) новел, що своєю
ідеєю,
персонажем,
загальною
психологічною
настановою й внутрішніми взаємозв’язками творять
дивну цілість і закінченість», – сказано про
А Юрія Яновського
Б Миколу Хвильового
В Олександра Довженка
Г Михайла Коцюбинського
12 У рядках
Йде весна
Запашна,
Квітами-перлами
Закосичена
провідним художнім засобом є
А паралелізм
Б анафора
В оксиморон
Г персоніфікація
* Даю згоду на обробку моїх персональних даних _________________ дата ______________

