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Varianta 2 
 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
- Визначення літературного-мистецького напряму твору: символізм           1 бал 

- Визначення теми (3 бали) та ідеї (3 бали) повісті            3+3=6 балів 

- Визначення сюжетних елементів (експозиція (2 бали), зав’язка (2 бали), розвиток 
подій (2 бали), кульмінація (2 бали), розв’язка (2 бали) )       5х2 = 10 балів 

- Ваша особиста думка про повість «Земля» Ольги Кобилянської        3 бали 

Редагування есе – 10 балів (використання літературної мови – 4 балів, правильне вживання 
орфографічних знаків – 3 балів, правильне вживання розділових знаків – 3 балів). 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

1. Слово в якому наголос падає на другий склад: дорозі          4 бали 
2. Приклад антонімів до слів: низько - високо, гарячим - холодним, малі - великі, 

пізнього - раннього; (2 бали для правильного визначення кожного антоніма) 
                   4х2=8 балів 

3. Створення прикметника від іменника «сонечко»: сонячний, сонячна тощо      6 балів 

4. Частини мови виділених слів в тексті: 
Мені –займенник 
Гарячим – прикметник 
Хуторяни - іменник 
Стихло – дієслово 

(2 бали для правильного визначення кожної частини мови)           4х2=8 балів 
5. Підмет і присудок в реченні «Сонечко стоїть низько на заході...»: 

Сонечко – підмет; (2 бали) 
Стоїть – присудок. (2 бали)                2х2=4 бали 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
- Складання змісту і ходу уроку           10 балів 

- Використання найпопулярніших інтерактивних методів навчання         4 бали 

- Визначення конкретних завдань              6 бали 

- Оптимальне розподілення часу для кожного етапу уроку       10 балів 


