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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2017-2018 

 
Probă scrisă 

Limba şi literatura ucraineană maternă 
Model 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
 
SUBIECTUL I 45 de puncte 

“І виріс я на чужині, 
І сивію в чужому краї: 
То одинокому мені 
Здається — кращого немає 
Нічого в Бога, як Дніпро 
Та наша славная країна... 
Аж бачу, там тілько добро, 
Де нас нема. В лиху годину 
Якось недавно довелось 
Мені заїхать в Україну, 
У те найкращеє село... 
У те, де мати повивала 
Мене малого і вночі 
На свічку Богу заробляла; 
Поклони тяжкії б’ючи, 
Пречистій ставила, молила, 
Щоб доля добрая любила 
Її дитину... Добре, мамо, 
Що ти зарані спать лягла, 
А то б ти Бога прокляла 
За мій талан. 

Аж страх погано 
У тім хорошому селі.  
Чорніше чорної землі  
Блукають люди, повсихали  
Сади зелені, погнили  
Біленькі хати, повалялись,  
Стави бур'яном поросли.  
Село неначе погоріло,  
Неначе люди подуріли,  
Німі на панщину ідуть  
І діточок своїх ведуть!../” 
    (Тарас Шевченко, І виріс я на чужині ) 

 
ÎNTREBAREA 1 (5 puncte) 
Яким є вірш: І виріс я на чужині ? 
ÎNTREBAREA 2 (5 puncte) 
Який факт покладено в основу його написання?  
ÎNTREBAREA 3 (5 puncte) 
Що і як пише автор про свою матір? 
ÎNTREBAREA 4 (5 puncte) 
Розкрийте основні риси характеру панів.  
ÎNTREBAREA 5 (5 puncte) 
Поясніть, які художні засоби використовує Т. Шевченко для опису рідного села. 
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ÎNTREBAREA 6 (5 puncte) 
Твір Т. Шевченка „І виріс я на чужині”– це : 

1.Повість. 
2.Вірш. 
3.Новела. 
4.Оповідання. 
5.Легенда 

ÎNTREBAREA 7 (5 puncte) 
Головним героєм твору Т. Шевченка „І виріс я на чужині”є: 

1.Тарас . 
2.Прокіп. 
3.Остап . 
4.Андрій . 
5.Панько. 

ÎNTREBAREA 8 (5 puncte) 
Коли відбуваються події, покладені в основу твору Т. Шевченка „ І виріс я на чужині”?  
ÎNTREBAREA 9 (5 puncte) 
Як називають Шевченка, возвеличуючи його творчий і громадянський подвиг? 
1.Сонцепоклонник; 
2.Кобзар; 
3.Каменяр. 
 
SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte 

“Чи є щось на світі гарніше за велекодній світанок! З діда – прадіда цілюща й незрадлива 
сила вступає в кожного, хто зустріне його. Дзвони над селом не дзвонять – а виспівують на 
весь світ велику радість: Христос воскрес! Село не спить – воно ж бо чекало цієї радості і 
йде назустріч їй до церкви. З уст в уста передається щаслива вість: „ Христос воскрес! – 
Воістину воскрес!” І чує земля цю християнську радість та й собі тішиться разом з людьми. 
Яка це добра і світла година, коли село йде на Великдень до церкви! Вийнято зі скринь та 
шаф найкращий одяг, а для нас він таки найкращий у світі. Вишивані сорочки і блузи, на яких 
барвляться квіти і чарують око предивні узори, вишивані кептарики, брилики на хлопчиках, 
віночки і стрічки на дівчатках -і все це нове, одягнуте сьогодні вперше, бо цілий рік 
готувалося до Великодня. Сплетені з лози і розмальовані майстровими руками кошики, 
прикрашені вишиваними рушниками. Усе чисте і біле, як цей світ, чекає на себе краплі 
свяченої води. А церква і довкола церкви - мов великий живий квітник. ” 

     (Великдень – За Я. Гояном) 
 
ÎNTREBAREA 1 (5 puncte) 
Який тип мовлення використається в тексті: розповідь, опис, роздум?  
ÎNTREBAREA 2 (5 puncte) 
Поясніть розділові знаки в тексті. 
ÎNTREBAREA 3 (5 puncte) 
Знайдіть та випишіть яка вість передається з уст в уста. 
ÎNTREBAREA 4 (5 puncte) 
Прочитайте текст і напишіть за ним стислий переказ. Спробуйте описати Великдень у вашому 
селі. 
ÎNTREBAREA 5 (5 puncte) 
Знайдіть синоніми до таких слів: церквa, тішиться. 
ÎNTREBAREA 6 (5 puncte) 
Знайдіть антоніми до таких слів: добра, живий. 
ÎNTREBAREA 7 (5 puncte) 
Проаналізуйте такі слова: чує, cело.  
ÎNTREBAREA 8 (5 puncte) 
Знайдіть споріднені слова до слова земля.  
ÎNTREBAREA 9 (5 puncte) 
Знайдіть та випишіть що роблять дзвони над селом. 


