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Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. b)

Limba și literatura ucraineană maternă
Testul 2

 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:

Посіяла людям літа свої, літечка житом,
Прибрала планету, послала стежкам споришу,
Навчила дітей, як на світі по совісті жити,
Зітхнула полегко — і тихо пішла за межу.

— Куди ж це ви, мамо?! — сполохано кинулись діти,
— Куди ви, бабусю? — онуки біжать до воріт.
— Та я недалечко… де сонце лягає спочити.
Пора мені, діти… А ви вже без мене ростіть.

— Та як же без вас ми?… Та що ви намислили, мамо?
— А хто нас, бабусю,у сон поведе по казках?
— А я вам лишаю всі райдуги із журавлями,
І срібло на травах, і золото на колосках.

— Не треба нам райдуг, не треба нам срібла і злота,
Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт.
Та ми ж переробим усю вашу вічну роботу, —
Лишайтесь, матусю. Навіки лишайтесь. Не йдіть.
(Пісня про матір - Борис Олійник)

Вимоги:
1. визнач тему поданого уривка; 6 puncte
2. як ти розумієш вислів:
«— Не треба нам райдуг,не треба нам срібла і злота,
Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт.»; 10 puncte
3. знайди антоніми до поданих слів: літо, жити; 4 puncte
4. поясни розділові знаки в другій строфі; 6 puncte
5. знайди споріднені слова від слова мати. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Напиши аргументативний твір на тему „Трагічна доля жінки-матері”, основуючись на
вивчених поемах Тараса Шевченка «Катерина» і «Наймичка» (2-3 сторінки).

Вимоги:
1. наявність у тексті вказаної теми; 4 puncte
2. визначення літературного жанру творчості Тараса Шевченка; 6 puncte
3. домінуюча тематика Шевченкових поем; вираження особливості пейзажних картин;
характерні риси Шевченка-романтика; 10 puncte
4. присутність у тексті художнього стилю; 6 puncte
5. логічна послідовність тексту і правопис. 4 puncte
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Тебе звати Петро/ Анна Малярчук. Ти учень Теоритичного ліцею ім. Юлії Хашдеу, м. Лугож.
На окремій сторінці напиши привітання другові Андрієві з Тімішоари з нагоди його дня
народження.

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


