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 25 травня 2018 року на електронну адресу
Приймальної комісії НМетАУ: priem.kom@i.ua, з поміткою
«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
ВНЗ

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

Не пропустіть нагоду бути на крок попереду!
Бажаємо успіхів та чекаємо на Вас!
Дніпро, 2018

ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ ТА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ
ПІБ _________________________________________________________
Школа_______________________________________________________
Адреса проживання ___________________________________________
______________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________
Е-mail:_______________________________________________________*
№

Питання олімпіади

1

Першим історичним романом в українській літературі є
А
Б
В
Г
Д

2

Установіть відповідність між назвою твору та художнім
напрямом (стилем).

1
2
3
4

3

«Тіні забутих предків»
«Чорна рада»
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
«Земля»
«Місто»

Назва твору
«Intermezzo»
«Кайдашева сім’я»
«Маруся»
«Гайдамаки»

Художній напрям
А романтизм
Б імпресіонізм
В експресіонізм
Г сентименталізм
Д реалізм

У якому вірші Т. Шевченко згадує своє безрадісне
дитинство?
A «Не спалося, – а ніч як море…»
Б «Заповіт».
В «Мені тринадцятий минало…»
Г «Мені однаково»
Д «Садок вишневий коло хати…»

Ваша
відповідь

№
4

«Батьком української повісті» називають:
А
Б
В
Г
Д

5

нової

української

Г. Сковорода;
І. Котляревський;
Г. Квітка-Основ’яненко;
Т. Шевченко;
П. Куліш

Сюжет «Енеїди» Іван Котляревський запозичив у:
А
Б
В
Г
Д

7

Івана Котляревського
Григорія Квітку-Основ’яненка
Пантелеймона Куліша
Панаса Мирного
Михайла Коцюбинського

Хто є основоположником
літератури?
A
Б
В
Г
Д

6

Ваша
відповідь

Питання олімпіади

Гомера;
Овідія;
Вергілія;
Горація;
Шекспіра

Установіть відповідність між назвою твору та його темою.
Назва твору
1 «Хіба ревуть воли,
як ясла повні?»
2 «Тигролови»
3 «Маруся»
4 «Земля»

Тема твору
А трагедія братовбивства в
селянській родині
Б вимушена еміграція українських
селян за океан
В життєпис злочинця на широкому
суспільному тлі
Г трагічне кохання сільської дівчини
і міського хлопця
Д бунт вільнолюбної особистості
проти тоталітарного режиму

Ваша
відповідь

№

Питання олімпіади

8

У якій поемі Т. Шевченка прозвучала гостра сатира на
царське самодержавство?
A «І мертвим, і живим, і ненародженим…».
Б «Сон» («У всякого своя доля…»).
В «Три літа»
Г «Заповіт»
Д «Гайдамаки»

9

Елементи експресіонізму наявні у творі
А «Камінний хрест»;
Б «Інститутка»;
В «Маруся»;
Г «Людина»;
Д «Intermezzo»

10 Метафору
«поїзд-дракон»,
яка
сталінський терор, розгорнуто у творі:
А
Б
В
Г
Д

символізує

«Три зозулі з поклоном»
«Україна в огні»
«Марія»
«Тигролови»
«Місто»

* Даю згоду на обробку моїх персональних даних _________________ дата ______________

