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Examenul de bacalaureat național 2018 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura ucraineană maternă 

Model 
 

• 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: 
 
«Захар Беркут — се був сивий, як голуб, звиш 90-літній старець, найстарший віком у цілій 
тухольській громаді. Батько вісьмох синів, із яких три сиділи вже разом із ним між старцями, а 
наймолодший Максим, мов здоровий дубчак між явориною, визначався між усім тухольським 
парубоцтвом. Високий ростом, поважний поставою, строгий лицем, багатий досвідом життя й 
знанням людей та обставин, Захар Беркут був правдивим образом тих давніх патріархів, батьків 
і провідників цілого народу, про яких говорять нам тисячолітні пісні та перекази. Невважаючи на 
глибоку старість, Захар Беркут був іще сильний і кремезний». 

      (Захар Беркут – Іван Франко) 
 
Вимоги: 
1. на підставі поданого уривка склади портрет Захара Беркута. 
2. випиши з тексту художні засоби.  
3. добери антоніми до таких слів: високий, старість.  
4. знайди споріднені слова від слова батько.  
5. від іменника життя утвори дієслово та побудуй з ним речення.  
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Напиши есе під заголовком «Що таке щастя і як його досягти?» при цьому маючи на увазі 
вивчений твір Івана Франка – «Украдене щастя». (2-4 сторінки) 
 
Вимоги: 
 1. наявність у тексті вказаної теми ; 
 2. визначення літературного жанру; 
 3. висловлення власної думки щодо запитання «Що таке щастя і як його досягти?»; 
 4. присутність у тексті художнього стилю; 

5. логічна послідовність тексту і правопис. 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Тебе звати Іван/Марічка Волощук. Ти – учень Українського ліцею ім. Івана Франка в м. Яси. 
Напиши на окремій сторінці заяву, в якій звертаєшся до керівництва школи видати тобі довідку 
для оформлення документів стосовно отримання стипендії. 
 
Вимоги: 

1. використання термінології ділової літератури, властивій заяві;  
2. дотримання форм побудови такого виду тексту;  
3. використання даних, вказаних у сюжеті; 
4. правопис і логічна послідовність тексту;  
5. оформлення тексту на сторінці.   


