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Examenul de bacalaureat 2020 
Proba E - b) 

Proba scrisă la Limba şi literatura ucraineană 
 

Test 
 

• 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: 

„Гетьте, думи, ви, хмари осінні! 
Тож тепера весна золота! 
Чи то так у жалю, в голосінні 
Проминуть молодії літа?... 

Так! Я буду крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 
Без надії таки сподіватись, 
Буду жити! Геть думи сумні!” 

(Л. Українка) 
 
Вимоги: 
1. випиши з тексту епітети;           4 puncte 
2. випиши риторичні звертання та поясни, яку роль відіграють вони в тексті;    6 puncte 
3. поясни, з якою метою використала авторка в тексті сполучення протилежних за значенням 
слів крізь сльози сміятись;                    10 puncte 
4. подай антоніми слів жалю, молодії, проминуть;       6 puncte 
5. від дієслова сподіватись утвори іменник та побудуй з ним речення.    4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea           (30 de puncte) 
 
Напиши аргументативне есе „Трагізм селянської долі” на основі новелах Василя Стефаника 
(2-4 сторінки) 
 
Вимоги: 
1. наявність у тексті вказаної теми;         4 puncte 
2. визначення літературного жанру;        6 puncte 
3. новаторство художнього мислення Василя Стефаника; вираження особливості пейзажних 
картин;характерні риси В. Стефаника- новеліста;                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 Михайло/ Одарка Фрасин, проживаєш в селі Верхній Роні, вул. Головна № 21. 
Напиши, на окремій сторінці, листа твоєму другові Андрію / твоїй подрузі Марії з м. Львова, в 
якому розкажи про твій намір вступити до Історичного факультету Львівського Університету. 
 
Вимоги: 
1. використання термінології ділової літератури, властивій листові;             10 puncte 
2. дотримання форм побудови такого виду тексту;      5 puncte 
3. використання даних, вказаних у сюжеті;       5 puncte 
4. правопис і логічна послідовність тексту;       5 puncte 
5. оформлення тексту на сторінці.        5 puncte 


