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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 2 ore.

SUBIECTUL I
(45 de puncte)
“Дуже рано починалася за старих часів професійна на селі освіта.
Тоді вона починалася, коли Ванька або Одарочку було вже «одлучено» і коли Ванькові або
Одарочці сорочка підіймалася вище того місця, про яке ви зараз не думаєте, і зав'язувалася
вузлом на спині.
— Щоб не закаляло! А то воно в мене, вибачте, на втори слабеньке.
Ванько (або Одарочка) у цей час свого віку вже міцно трималося за материну спідницю і весь
час:
— Мамо! Моні!
— Ось не мамай мені над душею! На ось дубця, пожени гуси за ворота. Він у мене хороший
хлопець! Пожени, пожени! Мама на базар поїдуть, гостинця куплять! Отак, отак їх! Гиля,
кричи, гиля! Отак! От цяця Ванько! От цяця! А Меланя кака, — вона мами не слухає! Жени!
Жени!
Це були перші й найранніші кроки нашої освіти. Гуси — це був перший і обов'язковий етап
нашої освіти. Програма нашої освіти у нас на селі складалася на підставі споконвічних
традицій і на підставі життьових умов.
Їхніми інструкціями ми керувалися, за їхніми вказівками ми йшли.
Так, значить, перша наука — це гуси.
Пасти гуси, впасти їх так, щоб у чужі копи не вбралися, пригнати додому всіх до одного — це
була програма нашого «технікуму», першого, сказати б, курсу.”
(Остап Вишня, Як ми колись учились - уривок )
ÎNTREBAREA 1 (5 puncte)
Коли починали люди здобувати професійну освіту на селі за старих часів?
ÎNTREBAREA 2 (5 puncte)
Якими були перші кроки освіти?
ÎNTREBAREA 3 (5 puncte)
Яким було покарання за нескладений іспит?
ÎNTREBAREA 4 (5 puncte)
Розкажіть, якими були умови при яких в минулому сільські діти мали змогу ходити до школи.
ÎNTREBAREA 5 (5 puncte)
Чому свині вважалися „вищим курсом навчання”?
ÎNTREBAREA 6 (5 puncte)
Твір О. Вишні„ Як ми колись учились”– це:
1. Повість.
2. Вірш.
3. Гумореска.
4. Байка.
5. Легенда
ÎNTREBAREA 7 (5 puncte)
Гумор – це один із способів опису аспектів життя з метою викликання в читача:
1. Хорошого настрою.
2. Суму.
3. Добродушного сміху.
4. Доброзичливість.
5. Туги.
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ÎNTREBAREA 8 (5 puncte)
Яке враження справила на вас професійна освіта за старих часів ?
ÎNTREBAREA 9 (5 puncte)
Чим відрізняється навчання сучасних школярів від того, яке описане в оповіданні О. Вишні?
SUBIECTUL al II-lea_
(45 de puncte)
“Вінок — символ життя, долі, життєвої сили; символ дівоцтва. Вінок є також символом
довершеності. Вінок є частиною українського національного костюма. В давнину їх носили
тільки дівчата. Плели з живих квітів. Вважалось, що в них є чаклунська сила, здатна
захистити від будь-якого лиха. Тому український віночок не просто прикраса, а й оберіг.
Традиційно український віночок прикрашали різнокольоровими стрічками. Кожен
кольор мав свою символіку.
Так, коричневий — це символ землі, жовтий — символ сонця, синій — символ неба і
води, зелений — символ мудрості, рожевий — символ врожаю, малиновий — символ
здоров'я, фіолетовий — символ мудрості.
У віночку нашім
Різнобарвні квіти —
Символ України
І дарунок літа.”
(Вінок)

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 що символізує вінок.
ÎNTREBAREA 4 (5 puncte)
Прочитайте текст і напишіть за ним стислий переказ.
ÎNTREBAREA 5 (5 puncte)
Знайдіть синоніми до таких слів: різнобарвні, лихо.
ÎNTREBAREA 6 (5 puncte)
Знайдіть антоніми до таких слів: життя, лиха.
ÎNTREBAREA 7 (5 puncte)
Проаналізуйте такі слова: вінок , носили.
ÎNTREBAREA 8 (5 puncte)
Знайдіть споріднені слова до слова життя.
ÎNTREBAREA 9 (5 puncte)
Що символізує синій кольор?
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