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Limba şi literatura ucraineană maternă 
                                                                                                                                           Varianta 5 
 

• 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 в їх дочка Катря... Ся не в матір зародилася — палка, прудка дівчина — трудно їй 
було батеньку коритись. Було, як здвигне старий брови, стисне уста тонкі та блисконе оком 
своїм чорним — ми вже з паніматкою ледве дишемо, —одна Катря не боїться нічого: питає 
його, та розпитує, та суперечить, поки аж батько не покрикне: "годі!" — таким голосом, що й 
найсміліше у світі стихне... Після того ще довго у Катрі личко горить і слізки викочуються з 
очиць...Хороша була та Катря. Було, отеє, як убереться — єдиначка, то вже нічого гіе 
жалували для неї, — плахта на їй шовкова, хустка з золотими квітами, з золотою габою— 
зав'яже, а з правого боку квіточка. Корсет зелений з байки або з сукна. Коса в неї була така, 
що було й рукою не ссягне, — і кісників не носила, тільки стрічка вплетена червона або 
голуба. Намисто добре; на намисті дукач з камінням дорогим; черевички на корочках 
високеньких; сорочка тонесенька, вишивана до самих чохол... Увійде було вона де гостей 
людно, — всі помовкнуть і на неї дивляться-задивляються, а вона і всміхнеться, і 
засоромиться.» 

                                                                                                            (Три долі-Марко Вовчок)  

Вимоги:  

1. до якого літературного жанру належить текст; (4 puncte)  
2. випиши з тексту художні засоби; (6 puncte)  
3. зроби портрет дівчини Катрі,який випливає з уривка; (10 puncte)  
4. поділи на склади слова: зародилася,паніматкою,гостей; (6 puncte)  
5. подай синоніми слів: матір, батько. (4 puncte)  
 
SUBIECTUL AL II-LEA                                                                                               (30 de puncte) 
Напиши твір  на тему „Велике кохання-велике страждання” на основі  твору «Украдене 
щастя» Івана Франка (2-3 сторінки).  
 
Вимоги:  
1. наявність у тексті вказаної теми; (4 puncte)  
2. визначення літературного жанру творчості Івана Франка; (6 puncte)  
3. відображення людських почуттів ,а також ставлення персонажів твору до кохання; (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 Алін/Аліна Попеску. Ти випускник Педагогічного ліцею ім. Тараса Шевченка, в м. 
Сігету Мармацієй. На окремій сторінці напиши заяву, в якій вимагаєш декану Бухарестського 
університету  прийняти твої документи для вступних екзаменів. 
 
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) 
  


