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EVALUAREA NA ŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2017- 2018 

 
Probă scris ă 

Limba şi literatura ucrainean ă matern ă 
Varianta 10 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
 
SUBIECTUL I 45 de puncte 
“Пісне, моя ти сердечна дружино,  Тямлю як нині: малим ще хлопчиною 
Серця відрадо в дні горя і сліз,  В мамині пісні заслухувавсь я; 
З хати вітця як єдинеє віно,   Пісні ті стали красою єдиною 
К тобі любов у життя я приніс.  Бідного мого, тяжкого життя. 
 

"Мамо, голубко! — було, налягаю. — 
"Ще про Ганнусю, шумильця, вінки!" 
"Ні, синку, годі! Покіль я співаю, 
Праця чекає моєї руки" 
 
Мамо, голубко! Зарана в могилі 
Праця й недуга зложили тебе, 
Пісня ж твоя в невмираючій силі 
В мойому серці ясніє, живе.” 

(Іван Франко, Пісня і праця) 
 
 
ÎNTREBAREA 1 (5 puncte)  
Поясніть, як ви розумієте заголовок твору.  
ÎNTREBAREA 2 (5 puncte) 
До якого літературного жанру належить цей вірш? 
ÎNTREBAREA 3 (5 puncte) 
Чим стали для поета мамини пісні?  
ÎNTREBAREA 4 (5 puncte) 
Чому „Пісня і праця — великі дві силі!”?  
ÎNTREBAREA 5 (5 puncte) 
Знайдіть та випишіть з чим або ким порівнює поет пісню.  
ÎNTREBAREA 6 (5 puncte) 
Твір „Пісня і праця” І. Франка – це: 

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

ÎNTREBAREA 7 (5 puncte) 
Головними темами твору Івана Франка „Пісня і праця” є: 

1. Пісня і праця. 
2. Пісня і мама. 
3. Пісня і життя. 
4. Праця і життя.  
5. Праця і мама. 

ÎNTREBAREA 8 (5 puncte) 
Кому бажає служити Іван Франко „до скону”?  
ÎNTREBAREA 9 (5 puncte) 
Як називають Франка, возвеличуючи його творчий і громадянський подвиг? 
1. Сонцепоклонник; 
2. Кобзар; 
3. Каменяр. 
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SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte 

“Народними символами українців є одяг, предмети, рослини й тварини. Прийшли вони 
до нас з пісенної народної творчості, легенд, традицій. Образи рослин та тварин є окрасою 
вишивок, гончарного посуду, розпису писанок та ікон. 

Вишиванка, вінок та рушник є сакральним одягом українців. Вишиванка символізує 
красу, здоров’я, щасливу долю. 

До державних символів України відносять герб Тризуб, гімн та прапор. 
Герб — центральна геральдична фігура герба це Тризуб Володимира І Святого, Великого 
князя Київського, володаря Русі. Гімн — пісня «Ще не вмерла України і Слава, і Воля»: слова 
Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Прапор — стяг із двох рівновеликих 
горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. 

Отже, сподіваємось, що після прочитання даної статті Ви дізналися безліч нової та 
цікавої інформації, та усвідомили які є символи Україні. ” 

(Джерело: http://dovidka.biz.ua/rozpovid-pro-simvoli-ukrayini/) 
 
 
ÎNTREBAREA 1 (5 puncte) 
Що є народними символами українців?  
ÎNTREBAREA 2 (5 puncte) 
Поясніть розділові знаки в тексті. 
ÎNTREBAREA 3 (5 puncte) 
Які  державні символи України ви знаєте? 
ÎNTREBAREA 4 (5 puncte) 
Прочитайте текст і напишіть за ним стислий переказ. 
ÎNTREBAREA 5 (5 puncte) 
Знайдіть синоніми до таких слів: традиції, безліч. 
ÎNTREBAREA 6 (5 puncte) 
Знайдіть антоніми до таких слів: нової, після. 
ÎNTREBAREA 7 (5 puncte) 
Проаналізуйте такі слова : одяг, дізналися.  
ÎNTREBAREA 8 (5 puncte) 
Знайдіть споріднені слова до слова символ.  
ÎNTREBAREA 9 (5 puncte) 
Знайдіть та випишіть як називається Гімн України.  


