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VARIANTA 3 
 
 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât 

cele precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
 
SUBIECTUL I             (60 de puncte) 
A.              35 балів 
1. висвітлення вказаної теми в рамках вашого твору         4 бали 
2. аргументація тематики             6 балів 
3. xарактерні особливості усної народної творчості; cпецифічні риси; місце усної народної 
творчості в історії української літератури; основні світоглядні системи українського  
фолькльору; приклади творів; коротенькі аналізи найвизначніших творів народного епосу 
             15 балів 
4.присутність у тексті художнього стилю          6 балів 
5.логічна послідовність тексту і правопис           4 бали 
 
B.              25 балів 
1. два прикметники які складають портрет Захара Беркута       2х1 б.=2 бали 
2. два різні художні засоби з тексту           2х1 б.=2 бали 
3. пояснення виразу  глибока старість           3 бали 
4. антоніми до таких слів: високий, старість         2х1 б.=2 бали 
5. споріднені слова від слова батько             1 бал 
6. дієслово від іменника життя та речення з ним        2х1 б.=2 бали 
7. пояснення використання тире в поданому уривку          3 бали 
8. визначення мети з якою користовується кома в першому речені        3 бали 
9. морфологічно-синтаксичний аналіз слів сиділи і голуб       2х1 б.=2 бали 
10. короткий коментар вищеподаного тексту (3-4 рядки)          5 бали 
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
A.Опис різних методів, прийомів і засобів, що використовуються на уроках української мови 
та літератури. (на вибір)                     10 балів 
Вимоги: 

1.визначення методів, прийомів та засобів;           3 бали 
 2.класифікація методів, прийомів та засобів;          3 бали 
 3.опис одного методy, прийомy або засобy, що використовується на уроках 
української мови та літератури (презентація, приклади, контексти використання).          4 бали 
 
B.Розробка моделі одного дидактичного проекту з української мови та літератури у 5-8-мих 
класах (на вибір)            10 балів 
C. Самостійна робота учнів на уроках української мови та літератури у початкових  класах. 
              10 балі 
 


