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Probă scris ă  

 Limba şi literatura ucrainean ă matern ă 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
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             (50 de puncte) 
A.              30 балів 
1. висвітлення вказаної теми в рамках вашого твору         4 бали 
2. визначення типів позитивних та негативних персонажів твору; аргументи      6 балів 
3. літературний аналіз твору та характеристика головних героїв; висвітлення відносин між 
ними; ставлення обидвох пар до своїх батьків та до інших людей;    10 балів 
4.присутність у тексті художнього стилю          6 балів 
5.логічна послідовність тексту і правопис           4 бали 
 
Б.              20 балів 
1. про що розповідається в тексті;  2 бали   
2. образ матері, який випливає з уривка;  2 бали   
3. двa різні художні засoби;     2х1 б.=2 бали  
4. синоніми до таких слів: мати, бач;     2х1 б.=2 бали  
5. споріднені слова  від слова син;  2 бали  
6. пояснення розділових знаків у вищеподаному тексті;  2 бали  
7. встановлення до якого літературного жанру належить поданний твір;  2 бали  
8. від дієслова плакав утворення іменника та побудовання з ним речення;  2х1 б.=2 бали  
9. морфологічне значення слів земля i схилився;         2х1 б.=2 бали 
10. пояснення виразу А мати вже спала.            2 бали 
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (40 de puncte) 
1. місце і значення уроків з читання у шкільному процесі навчання української мови; 10 балів 
2. визначення структури уроків читання;        10 балів 
3.опис однiєї інтерактивної технології, одного метода або прийома що використовується на 
уроках читання з української мови та літератури (презентація, приклади, контексти 
використання), у V-VIII – мих класах.       3+3+4=10 балів 
- презентація - 3 бали 
- приклади - 3 бали 
- контексти використання - 4 бали 
4.розробка моделі уривка одного дидактичного проекта урока читання з української мови та 
літератури у V-VIII – мих класах (на вибір).       10 балів 
 


