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Proba E. b) 

 

Probă scrisă 
Limba şi literatura ucraineană maternă 

Varianta 6 
• 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: 
 

Змальовано царя славетні вчинки:  
Он цар сидить високо на престолі,  
Народи подолані йдуть з дарами  
Коштовними й додолу клонять чола,  
А він сидить, немов камінний ідол  
Під опахалами з барвистих пер.  
Лице його подібне до Тутмеса,  
І до Рамзеса, і до всіх тиранів.  
Он далі він, схопивши за волосся  
Одразу цілий гурт якихсь повстанців,  
Кривим мечем над ними замахнув.  
Лице його подібне до Тарака,  
До Менефта, як і до всіх тиранів.  
З лицем тим самим він левів полює,  
Левіафанів ловить, б’є пташок  
І їде полем через людські трупи,  
І бенкетує по своїх гаремах,  
І на війну жене своїх підданих,  
І посилає на роботу люд, –  
На ту страшну єгипетську роботу,  
Що має вславити царське імення. 

(Леся Українка, Напис в руїні) 
Вимоги: 
1. випиши з тексту рядки в яких описаний цар;       8 puncte 
2. до якого літературного жанру належить цей текст? Подай дві характерні риси;     10 puncte 
3. поділи подані слова на слади вславити, бенкетує;      2 puncte 
4. добери синоніми до таких слів: робота, лице;       5 puncte 
5. добери антоніми до таких слів: високо, війна.       5 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Напиши твір – роздум під заголовком «Світ дитинства Т.Г. Шевченка», маючи на увазі 
вивчені твори. (2-4 сторінки) 
Вимоги: 
1. наявність у тексті вказаної теми;         4 puncte 
2. визначення літературного жанру;        6 puncte 
3. аналіз творів на указану тему висвітлення та порівняння пори дитинства у минулому та в 
сучасному;                     10 puncte 
4. присутність у тексті художнього стилю;        6 puncte 
5. логічна послідовність тексту і правопис.       4 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
Тебе звати Максим/ Оксана Федорчук. Напиши привітання з нагоди 8-го Березня своїй матері. 
Вимоги: 
1. використання термінології ділової літератури, властивій заяві;     4 puncte 
2. дотримання форм побудови такого виду тексту;       6 puncte 
3. використання даних, вказаних у сюжеті;                10 puncte 
4. правопис і логічна послідовність тексту;        6 puncte 
5. оформлення тексту на сторінці.          4 puncte 


