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• 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: 
 

Ой ти, дівчино, з горіха зерня, 
Чом твоє серденько – колюче терня? 
Чом твої устонька – тиха молитва, 
А твоє слово остре, як бритва? 

Чом твої очі сяють тим чаром, 
Що то запалює серце пожаром? 
Ох, тії очі темніші ночі, 
Хто в них задивиться, й сонця не хоче! 

(І. Франко) 
Вимоги: 

1. випиши із тексту порівняння; 
2. поясни використання автором у тексті риторичних запитань; 
3. прокоментуй вищеподаний текст (15-20 рядків); 
4. подай антоніми слів колюче, тиха, запалює, темніші, ночі; 
5. знайди споріднені слова від слова сяють. 

 
 

SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
Напиши аргументативне есе „Образ матері  в українській літературі” на основі вивчених 
творів. (2-4 сторінки) 
 
Вимоги: 

1. наявність у тексті вказаної теми; 
2. визначення літературного жанру; 
3. висвітлення вказаної теми в рамках вашого твору; приклади творів; аргументація 

тематики у творчості автора; коротенькі аналізи творів; 
4. присутність у тексті художнього стилю; 
5. логічна послідовність тексту і правопис. 

 
 

SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
 
Тебе звати Олександ/ Олександра Гринюк. Ти випускник Українського ліцею ім. Івана Франка, 
в м. Сучаві.. На окремій сторінці напиши заяву, в якій вимагаєш декану Факультету Іноземних 
мов і літератур Сучавського університету прийняти твої документи для вступних екзаменів, 
по спеціальностях Англійсмька мова і література – Українська мова і література. 
 
Вимоги: 

1. використання термінології ділової літератури, властивій заяві; 
2. дотримання форм побудови такого виду тексту; 
3. використання даних, вказаних у сюжеті; 
4. правопис і логічна послідовність тексту; 
5. оформлення тексту на сторінці. 


