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•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(60 de puncte)

A.
1. висвітлення вказаної теми в рамках вашого твору
4 бали
2. аргументація тематики
10 балів
3. роль і місце І.П.Котляревського та Г.Квітки-Основ’яненка в літературному процесі;
cпецифічні риси їхньої творчості; правдиве змалювання життя трудового селянства —
народність творчості; приклади творів; коротенькі аналізи найвизначніших творів; образи
героїв в яких наші предки втілювали свої мрії про захисників рідної землі, борців зі злом,
носіїв найкращих рис українців
16 балів
4. присутність у тексті художнього стилю
6 балів
5. логічна послідовність тексту і правопис
4 бали
Б.
1. з’ясування про що розповідається в тексті
2. опис Оксани, який випливає з уривка
3. двa різні художні засoби з тексту
4. синоніми слів: хазяйство, весела
5. споріднені слова від слова село
6. пояснення розділових знаків у поданому тексті
7. морфологічно-синтаксичний аналіз слів: дівка, жила
8. іменник від дієслова робити та речення з ним
9. тип мовлення використований в поданому тексті
10. пояснення виразу наша Оксана перед веде
SUBIECTUL al II-lea

2 бали
2 бали
2х1б=2 бали
2х1б=2 бали
1 бал
2 бали
2х1б=2 бали
2х1б=2 бали
2 бали
3 бали
(30 de puncte)

A.
1. визначення методів, прийомів та засобів
5 балів
2. класифікація методів, прийомів та засобів
5 балів
3. опис одного методy, прийомy або засобy, що використовується на уроках української мови
та літератури (презентація, приклади, контексти використання)
10 балів
Б. Розробка моделі одного дидактичного проекту з української мови та літератури у 5-8-мих
класах (на вибір).
10 балів
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