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Limba și literatura ucraineană maternă 
 

 Testul 1 
 

• 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 селі сталася новина, що Гриць Летючий утопив у ріці свою дівчинку. Він хотів утопити і 
старшу, але випросилася. Відколи Грициха вмерла, то він бідував. Не міг собі дати ради з 
дітьми без жінки. Ніхто за нього не хотів піти заміж, бо коби-то лишень діти, але то ще й біда і 
нестатки. Мучився Гриць цілі два роки сам із дрібними дітьми. Ніхто за нього не знав, як він 
жиє, що діє, хіба найближчі сусіди. Оповідали вони, що Гриць цілу зиму майже не палив у 
хаті, а зимував разом із дівчатами на печі. 
А тепер усе село про нього заговорило. 
То прийшов він вечором додому та й застав дівчата на печі. 
— Дєдю, ми хочемо їсти, — сказала старша, Гандзуня. 
— То їжте мене, а що ж я дам вам їсти? Аді, є хліб, та й начинєйтеси! 
Та й дав їм кусень хліба, а вони, як щенята коло голої кістки, коло того хліба заходилися. 
— Начинила вас та й лишила на мою голову, бодай ї земля вікінула! А чума десь ходить, 
бодай голову зломила, а до вас не поверне. Цеї хати і чума збояла би си! 

(Василь Стефаник - ”Новина”) 
Вимоги: 
1. з’ясуй, про що розповідається в тексті;          6 puncte 
2. чому ніхто не хотів іти заміж за Гриця?        10 puncte 
3. з ким порівнює автор голодних дітей?          4 puncte 
4. подай антоніми слів: хотів, меншу;          6 puncte 
5. знайди споріднені слова від слова село.         4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Напиши есе під заголовком «Материнська любов - найдорожча у світі», основуючись при цьому на 
вивчених тобою творів з української літератури та вірші Пісня про рушник – Андрія Малишка. (2-4 
сторінки) 
Вимоги: 
1. наявність у твoрi вказаної теми;           4 puncte 
2. роль матері в житті людини; материнська любов – це нескінчене терпіння, турбота, 
розуміння і безкорисливість;           6 puncte 
3. образ матері оспіваний українськими поетами; образ матері який випливає з вірша Пісня 
про рушник – Андрія Малишка;         10 puncte 
4. присутність у твoрi художнього стилю;          6 puncte 
5. логічна послідовність твoру і правопис.          4 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Тебе звати Андрій/ Адріяна Кравчук. Ти учень/ учениця ХІ-го класу Теоретичного ліцею 
«Міхай Емінеску» в м. Бая Маре. Напиши на окремій сторінці заяву, в якій вимагаєш 
директорові установи видати тобі довідку, необхідну для отримання прохідного квитка на 
залізнодорожній транспорт. 
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 
 


