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• 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:  
 
Була весна весела, щедра, мила, Промінням грала, сипала квітки,  
Вона летіла хутко, мов стокрила, За нею вслід співучії пташки!  
Все ожило, усе загомоніло – Зелений шум, веселая луна!  
Співало все, сміялось і бриніло, А я лежала хвора й самотна.  
Я думала: «Весна для всіх настала, Дарунки всім несе вона, ясна,  
Для мене тільки дару не придбала, Мене забула радісна весна».  
Ні, не забула! У вікно до мене Заглянули від яблуні гілки,  
Замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки.          (Леся Українка - Давня весна) 
 

 
 Вимоги:  
1. уточни до якого літературного жанру належить поданий текст;                                  6 puncte  

2. прокоментуй вірш,уточни яке почуття виражено у ньому;                                         10 puncte  

3. поділи подані слова на склади: придбала, білесенькі;                                            4 puncte  

4. випиши з тексту художні засоби;                                                                                    6 puncte  

5. подай антоніми слів: радісна,сміялось.                                                                          4 puncte  
 

 
 SUBIECTUL al II-lea                                                                                                 (30 de puncte)  
Напиши аргументативне есе на тему „Трагізм життя жінки-кріпачки” основуючись при цьому 
на оповіданні Марка Вовчка „Горпина”. (2-4 сторінки)  
Вимоги:  
1. наявність вказаної теми;                                                                                                 5 puncte  

2. образ жінки-матері у минулому і в теперішньому;                                                        6 puncte  

3. вплив мотивів жіночої недолі Шевченка у прозі Марка Вовчка;                                  6 puncte  

4. відображення нестерпного становища кріпаків;                                                            4 puncte  

5. опис за тодішних умов трагічної історії жінки-трудівниці;                                             4 puncte  

6. присутність у тексті художнього стилю;                                                                         3 puncte  

7. логічна послідовність твoру і правопис.                                                                         2 puncte  
 

 
 SUBIECTUL al III-lea                                                                                                 (30 de puncte)  
Тебе звати Мотря/ Степан Костюк. Напиши привітання твоїй сестрі з нагоди дня народження.  
Вимоги:  
1. використання термінології ділової літератури, властивій такому виду тексту;          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  
 


