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Instructions to candidates

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.

yy Answer one essay question only. You must base your answer on at least two of the part 3 works 

you have studied and compare and contrast these works in response to the question. Answers 

which are not based on a discussion of at least two part 3 works will not score high marks.

yy You are not permitted to bring copies of the works you have studied into the examination room.

yy The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).

yy Traitez un seul sujet de composition. En basant votre réponse sur au moins deux des œuvres 

de la troisième partie que vous avez étudiées, vous devez comparer et opposer ces œuvres 

dans le cadre du sujet. Les réponses qui ne sont pas basées sur au moins deux des œuvres de 

la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.

yy Vous n’êtes pas autorisé(e) à apporter des exemplaires des œuvres que vous avez étudiées 

dans la salle d’examen.

yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.

yy Conteste una sola pregunta de redacción. Base su respuesta en al menos dos de las obras 

estudiadas de la parte 3, comparándolas y contrastándolas en relación con la pregunta.  

Las respuestas que no se basen en al menos dos obras de la parte 3 no recibirán una 

puntuación alta.

yy No está permitido traer copias de las obras estudiadas a la sala de examen.

yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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Напишіть твір лише на одну з нижчеподаних тем. У обговоренні теми Bам слід використати 
щонайменше два твори із 3-ої групи вивчених творів та включити в обговорення порівняння та 
протиставлення цих творів. Якщо Ваш твір не включатиме аналізу щонайменше двох творів  
3-ої групи, він не буде високо оцінений.

Роман

1. Порівнюючи щонайменше два романи двох різних авторів, яких ви вивчали, покажіть, як 
зображення реалістичних деталей у цих романах сприяє відтворенню обставин.

2. Деякі романісти намагаються навіювати знання і розуміння моралі у своїх текстах. 
Посилаючись щонайменше на два вивчені твори, обговоріть художню техніку, яку вони 
використовують для досягнення цього, та отримані ефекти.

3. Порівняйте і протиставте, до якої міри щонайменше два автори, яких ви вивчали, 
використовують іронію у своїх творах, щоб наголосити основну ідею.

Повість, оповідання

4. Щонайменше у двох творах, які ви вивчали, порівняйте, як і з якою метою автори 
використовують час, щоб здивувати читача.

5. Посилаючись найменше на два твори, які ви вивчали, проаналізуйте роль діалога та його 
ефекти.

6. Не всі персонажі показуються такими, якими вони є. Дослідіть важливість двозначності 
персонажів щонайменше у двох вивчених вами творах.

Драма

7. Звертаючись щонайменше до двох авторів, яких ви вивчали, обговоріть подвійну природу 
трагічних характерів, які є неприйнятними і водночас заслуговують на симпатію.

8. Посилаючись щонайменше на два твори, які ви вивчали, порівняйте, до якої міри і з яким 
ефектом головні характери обумовлені простором, в якому їх помістив автор.

9. «Якщо хтось показує на сцені заряджену рушницю в першій дії п’єси, вона повинна 
вистрілити в останній дії; інакше рушниця не повинна бути показаною на першому плані»   
(Антон Чехов). Дослідіть цю драматичну техніку передбачення щонайменше у двох п’єсах, які 
ви вивчали.
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Поезія

10. Біль, любов, уява... Порівняйте, як і з якими ефектами щонайменше два поети, яких ви 
вивчали, використовують метафору для вираження цих головних тем.

11. Поети можуть показувати природу і людину в гармонії або в опозиції. Посилаючись 
щонайменше на два твори, які ви читали, проаналізуйте техніку, яку використовують поети, 
щоб показати зв’язок між людським буттям і природою.

12. Порівняйте і протиставте, як і з яким ефектом використані метричний вірш і/або вільний вірш 
щонайменше у двох поетів, яких ви вивчали.
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