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Limba şi literatura ucraineană maternă 
                                                                                                                                           Varianta 7 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Прочитай уважно текст і виконай вимоги:  
 
«  У л я н а. А як прийшов раз до нас на Оснiв'янську мойку, так там такий з нього регiт був, 
що вже хазяїн насилу прогнав, щоб ми через нього не гуляли. Се вже побила лиха година та 
нещаслива, коли за такого iти; неначе усi люди повимирали. 
  О д а р к а. Так кажу тобi, що багатий! Скiльки пар волiв чи усякої худоби! У нього будеш у 
золотi ходити; а помре старий, так усьому добру будеш господиня. Нема на свiтi луччого 
щастя, як з дурнем жити! Вiн тебе не б'є, не вередує; а коли там здуру хоч i налає, так тiльки 
крикни на нього, то вiн i замовче. Куди схочеш, пiдеш; як задумаєш, так i худобою орудуєш. 
Та що то й казати! Усе не те, що з розумним; нема тобi воленьки; нi погуляти, нi в хорошi 
походити. А сварка, а лайка, а бiйка!.. Ось i мiй п'яниця: що з нього, що вiн не дурний? Коли б 
пак одурiв, то я б зрадувалась. 
  У л я н а. Та вже, мимо, що хочете, кажiте, а я за того дурня, за того бецмана не пiду та й не 
пiду.» 
 

                                                              (Сватання на Гончарівці-Григорій Квітка-Основ’яненко)  
Вимоги:  
1.до якого літературного жанру належить текст; (4 puncte)  
2.знайди у тексті перечислення; (6 puncte)  
3.уточни хто автор цього тексту; (10 puncte)  
4.подай антоніми слів: жити,багатий,дурний; (6 puncte)  
5.від прикметника нещаслива утвори іменник та побудуй з ним речення. (4 puncte)  
 
SUBIECTUL AL II-LEA                                                                                               (30 de puncte) 
Напиши твір на тему „Природа нашого краю-така рідна і близька” на основі вивчених творів 
Павла Тичини (2-3 сторінки).  
 
Вимоги:  
1.наявність у тексті вказаної теми; (4 puncte)  
2.визначення літературного жанру творчості Павла Тичини; (6 puncte)  
3.опис природи у віршах Павла Тичини; (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 Остап/Анна.На окремій сторінці напиши привітання твоїй мамі з нагоди дня 
іменин.  
Вимоги:  
1. використання термінології ділової літератури, властивій привітанню; (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) 
  


