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Probă scrisă 
Limba şi literatura ucraineană maternă 

 
Varianta 2 

 
• 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: 
 

“Скучив за степом, скучив за лугом, 
Скучив за ставом, скучив за гаєм, 
Скучив за сином, скучив за другом, 
Скучив за матір’ю, за рідним краєм! 

Часом присниться синій барвінок, 
Сивий полин і сум чебрецевий, 
Київські сосни, тихий зарінок. 
Я не крицевий! 

Жодного просвіту, жодної шпари, 
Тьмяно. Хоч очі виколи, темно. 
Марне чекати – вибуду кару. 
Ждати – даремне.” 

(В. Стус) 
 

Вимоги: 
1. випиши з тексту епітети;          4 puncte 
2. поясни використання автором у тексті повторення слова скучив;    6 puncte 
3. прокоментуй вищеподаний текст (15-20 рядків);               10 puncte 
4. подай антоніми слів сум, тихий, жодного;       6 puncte 
5. від іменника просвіту утвори дієслово та побудуй з ним речення.    4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Напиши твір-роздум під заголовком «Краса природи – пісня золота, чарівний світ мого 
дитинства» на основі творів П. Тичини. (2-4 сторінки) 
 

Вимоги: 
1. наявність у тексті вказаної теми;         4 puncte 
2. визначення літературного жанру творчості П. Тичини;     6 puncte 
3. висвітлення вказаної теми в рамках вашого твору; коротенькі літературні аналізи творів 
«Aрфами, Арфами» і «Гаї шумлять»; вживання художніх засобів, використованих автором у 
цих творах, визначення новоутворених автором слів, пояснення їх значення та їх ролі у 
віршах;                     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 Павло/ Катерина Яремчук, проживаєш в селі Корнуцел, вул. Головна № 63. 
Напиши, на окремій сторінці, листа твоєму братові Олександру з м. Лугож, в якому розкажи 
про твої враження внаслідок екскурсії по Румунії. 
 

Вимоги: 
1. використання термінології ділової літератури, властивій листові;    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 


