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Probă scrisă 
Limba şi literatura ucraineană maternă 

Clasa a XII-a 
Simulare 

 
 

• 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: 
Чого являєшся мені 
У сні? 
Чого звертаєш ти до мене 
Чудові очі ті ясні, 
Сумні, 
Немов криниці дно студене? 
Чому уста твої німі? 
Який докір, яке страждання, 
Яке несповнене бажання 
На них, мов зарево червоне, 
Займається і знову тоне 
У тьмі? 

(Чого являєшся мені... – Іван Франко) 
 
Вимоги 
1. визначи до якого літературного жанру належить текст. Подай 2 характерні риси указаного 
жанру;                      10 puncte 
2. випиши з тексту порівняння;         6 puncte 
3. добери синоніми до таких слів:чудові,студене;      5 puncte 
4. добери антоніми до таких слів сумні, ясні;       5 puncte 
5. від слова чудові утвори іменник та склади з ним речення.     4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Напиши твір – роздум під заголовком «Моя сім‘я, моя святиня». При цьому опиши свята і 
будні твоєї сім‘ї, зробивши паралель із побутом української традиційної родини, описаної 
українськими письменниками у вивчених творах. (2-4 сторінки) 
 

Вимоги: 
1. наявність у тексті вказаної теми;         4 puncte 
2. визначення літературного жанру;        6 puncte 
3. порівняння побуту ураїнських родин (сьогоднішньої та колишньої);             10 puncte 
4. присутність у тексті художнього стилю;        6 puncte 
5. логічна послідовність тексту і правопис.       4 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
Тебе звати Михайло/ Марічка. Напиши привітання твоїй матері з нагоди дня народження.  
 

Вимоги: 
1. використання термінології ділової літератури, властивій заяві;     4 puncte 
2. дотримання форм побудови такого виду тексту;       6 puncte 
3. використання даних, вказаних у сюжеті;                10 puncte 
4. правопис і логічна послідовність тексту;        6 puncte 
5. оформлення тексту на сторінці.        4 puncte 


