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Proba scrisă la Limba şi literatura ucraineană maternă 
 

VARIANTA 1 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
Прочитай уважно текст і виконай вимоги: 
 
 Стояла я і слухала весну, 
 Весна мені багато говорила, 

Співала пісню дзвінку, голосну 
То знов таємно-тихо шепотіла. 

Вона мені співала про любов, 
Про молодощі, радощі, надії, 
Вона мені переспівала знов 
Те, що давно мені співали мрії. 

(Л. Українка) 
 

Вимоги:  
1. випиши з тексту епітети (15-20 рядків);      4 puncte 
2. подай синоніми слів: багато, говорила, голосну, шепотіла, давно;  6 puncte 
3. прокоментуй уривок (15-20 рядків);       10 puncte 
4. від іменника надії утвори дієслово та побудуй з ним речення;    6 puncte 
5. знайди споріднені слова від слова любов      4 puncte. 

 
 
SUBIECTUL al II-lea           (30 de puncte) 
Напиши твір – роздум на тему “Історія народу – його святиня” на основі вивченої тобою 
мініпоеми «Напис на руїні» Л. Українки” (2-4 сторінки). 
 
Вимоги:  

1. наявність у тексті вказаної теми;        4 puncte 
2. історичні дані про античний Єгипет;       6 puncte 
3. характеристика персонажів (фараонів та рабів); зіставлення їх портретів; визначення 

художніх засобів, використаних авторкою для змалювання образу фараона; 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 Марко/ Марина Гавриляк. Ти студент/ студентка І-го курсу на Філологічному 
факультеті Клузького Університету. На окремій сторінці напиши заяву, в якій вимагаєш 
декану видати тобі довідку для отримання читацької картки в університетській бібліотеці.  
 
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 

 


