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Examenul de bacalaureat național 2017 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura ucraineană maternă 

 
Varianta 9 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
 
SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
 
Прочитай уважно текст і виконай вимоги: 
„Садок вишневий коло хати,  
Хрущі над вишнями гудуть,  
Плугатарі з плугами йдуть,  
Співають ідучи дівчата,  
А матері вечерять ждуть. 
 
Сем'я вечеря коло хати,  
Вечірня зіронька встає.  
Дочка вечерять подає,  
А мати хоче научати,  
Так соловейко не дає. 
 
Поклала мати коло хати  
Маленьких діточок своїх;  
Сама заснула коло їх.  
Затихло все, тілько дівчата  
Та соловейко не затих.  

(Тарас Шевченко, Садок вишневий коло хати) 
 
Вимоги: 
1. До якого літературного жанру належить твір? Подай дві характерні риси. 
2. Знайди та випиши вирази за допомогою яких поет описує рідну хату. 
3. Знайди споріднені слова до слова любов. 
4. Добери синоніми до таких слів: мати, сім'я. 
5. Добери антоніми до таких слів: щастя, знайоме. 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Напиши твір – роздум на тему „ Влада землі над українським селянином”, на основі вивченого 
твору Ольги Кобилянської - «Земля». (2-4 сторінки) 
 
Вимоги: 
 1. наявність у тексті вказаної теми ; 
 2. визначення літературного жанру; 
 3. реальна основа твору - братовбивство; характерні риси головних героїв; 
 4. присутність у тексті художнього стилю; 

5. логічна послідовність тексту і правопис. 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Тебе звати Юрасик/ Юстина Джеорджеску. Ти випускник Теоретичного ліцею ім. Міхая Вітязу, 
м. Бухарест. На окремій сторінці напиши заяву, в якій звертаєшся до декана Факультету 
Іноземних мов та літератур Бухарестського університету прийняти твої документи для вступних 
екзаменів. 
 
Вимоги: 

1. використання термінології ділової літератури, властивій заяві;  
2. дотримання форм побудови такого виду тексту;  
3. використання даних, вказаних у сюжеті; 
4. правопис і логічна послідовність тексту;  
5. оформлення тексту на сторінці.   


