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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 
 
A vizsga három feladatból áll. 
Az első feladatban meg kell állapítani hamis vagy igaz az állítás. 
A második feladatban rövid válaszokat kell adni a kérdésekre. 
A harmadik feladatban a megadott szöveg összefoglalóját kell kiegészíteni, be kell írni a 
hiányzó szavakat.
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Завдання 1. 
 
Прочитайте текст про жирафа. Позначте у відповідній клітинці, за зразком, вірне 
чи невірне наступне речення. 
 
 

Чому у жирафа довга шия? 

 

З давніх часів жирафи викликали у людини цікавість. Давні єгиптяни та греки 

вважали, що жираф - це помісь леопарда з верблюдом, і називали його 

"верблюдопардом". 

Жираф – це найвища тварина на Землі. Однак вчені не можуть пояснити 

походження його довгої шиї. Відомий французький зоолог Жан Батист Ламарк 

висунув теорію, що колись шия жирафа була набагато коротшою, ніж зараз. Він 

вважав, що вона виросла до її теперішньої довжини через звичку тварини 

діставати до ніжного молодого листя на верхніх гілках дерев. Але більшість 

вчених не приймає теорію Ламарка. Викликає здивування, що тулуб жирафа не 

більший за тулуб середнього коня. Його величезний зріст, який може сягати 6 

метрів, в основному доводиться на ноги й шию. У шиї жирафа, як й у людини, 

тільки сім хребців. Але кожний хребець дуже довгий. Тому шия у жирафа 

скостеніла, негнучка. Якщо він хоче попити води із землі, йому треба широко 

розставити ноги в боки, щоб дотягнути до неї. Дивна будова чудово служить 

йому при добуванні їжі. Жирафи харчуються тільки рослинами. Величезний зріст 

допомагає їм діставати листя з дерев, що зростають в африканській савані, де 

дуже мало низької трави. Язик жирафа може бути завдовжки 46 см, і тварина 

може користуватися ним так уміло, що їй вдається зривати, не вколовшись, 

найменші листочки з колючих рослин. А довга верхня губа допомагає 

захоплювати більше листя. 
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0. У жирафа шия коротка. + - 

1. Жирафи давно цікавлять людину. + - 

2. Єгиптяни вірили в те, що жираф народився від леопарда та 
верблюда. + - 

3. На землі живуть вищі за жирафа тварини. + - 

4. Вчені знають, чому у жирафа довга шия. + - 

5. Француз Ламарк вважає, що колись шия жирафа була 
коротшою. + - 

6. Більшість вчених приймає теорію Ламарка. + - 

7. Тулуб жирафа менший ніж тулуб коня. + - 

8. Зріст жирафа може бути навіть 8 метрів. + - 

9. Шия у жирафа негнучка. + - 

10. Жирафи їдять листя дерев. + - 

11. Язик жирафа сягає майже 50 сантиметрів. + - 
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Завдання 2. 
 
Прочитайте текст про китайське чаювання.  Дайте коротенькі відповіді на 
питання за зразком. 
 

Традиції та звичаї китайського чаювання 

 

Чай є частиною традиційної культури Китаю. Він має тисячолітню історію. У 

сучасному китайському суспільстві чаювання стало модним видом проведення 

дозвілля. Тому у вихідні дні у китайських будинках заварюють чай, і в запашному 

ароматі свіжозавареного чаю плине задушевна бесіда… 

У період весняного цвітіння і тепла китайці відправляються на пікнік. Вони знаходять 

гарне місце на лоні природи, заварюють чай і неквапом спілкуються за чашкою цього 

бадьорячого напою, насолоджуючись гармонійним злиттям людини з природою. 

А у міських чайних дівчата - фахівці з культури чаювання - навчають гостей мистецтву 

чайної церемонії.  

Оскільки територія країни величезна з різним кліматом на півночі й на півдні, то існує 

безліч сортів і видів чаю. Можна виділити такі його види: зелений, чорний, білий, 

жовтий, квітковий. Лише зеленого чаю нараховується близько 75 сортів. Більшість 

китайців віддають перевагу зеленому чаю.  

Існує 9 відомих сортів чорного чаю, всі вони мають прекрасний смак.  

Оскільки в північно-східній частині Китаю переважає прохолодний клімат, то 

більшість людей звикли пити чорний чай з солодощами, що додає енергії.  

Чай - це напій повсякденного життя китайців, важливий засіб збереження здоров'я, а 

також важливий метод профілактики захворювань. Спосіб чаювання і вид чаю 

обирається залежно від віку, захворювання або смаку людини.  

 

Існують, наприклад, такі принципи чаювання: 

· Юнакам і дівчаткам краще пити зелений чай. 

· Для немолодих людей та для тих, хто займається фізичною працею підходить чорний 

чай. 

· Людині, яка займається розумовою працею, краще пити зелений чай, а ось вагітним 

жінкам навпаки - краще його багато не пити. 
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0. Частиною чого є чай у Китаї? Традиційної культури. 

12. Яку історію має чай у Китаї?  

13. Модним видом проведення чого стало 
чаювання?    

14. Куди відправляються китайці навесні?  

15. Чому навчають гостей дівчата в міських 
чайних?  

16. Яким є клімат Китая?  

17. Скільки сортів та видів чаю існує у Китаї?  

18. Якому чаю віддають перевагу китайці?  

19. Cкільки існує відомих сортів чорного чаю?  

20. Від чого залежить вид обраного чаю?  

21. Кому краще пити зелений чай?  

22. Який чай краще пити старим людям?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Max. Elért 

           11  



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 12 2008. május 23. 
0801 

Ukrán nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

 
Завдання 3. 
 
Заповніть пропуски, за зразком, у резюме статті про групу «Роллінг Стоунз» 

 

«Роллінги» вирушають у чергове світове турне 

У понеділок 9 травня легендарна британська група «Роллінг Стоунз» 

влаштувала короткий виступ iз трьох пісень. Квартет енергійно виконав два свої 

класичні номери Start Me Up («Заведи мене») і Brown Sugar («Коричневий цукор») та 

закінчив міні-виступ новою, ще невідомою публіці піснею Oh No, Not You Again («О, 

ні, лише не ти знову»). Цей виступ слугував прелюдією до прес-конференції, на якій 

група повідомила, що цього року вирушає у чергове світове турне.  

Цей концертний марафон тривалістю рік розпочнеться 21 серпня у Бостоні. У Нью-

Йорку група виступить 15 вересня на стадіоні «Джаянтс». Продаж квитків на ці 

виступи розпочнеться 23 травня. Дати виступів групи у менших концертних залах та 

клубах будуть оголошені пізніше. Після Північної Америки група продовжить виступи 

в Мексиці, Аргентині, Бразилії, Японії та, можливо, Китаї. У Європі «Роллiнг Стоунз» 

концертуватиме влітку 2006 року. Організатор турне Майкл Коль повідомив, що ціна 

квитків буде приблизно на десять відсотків вищою, ніж під час світового турне 

«Роллінгів» 2002 року: від 99 до 110 доларів. Під час цього турне на фанів групи чекає 

приємний сюрприз: на велeтенських сценах стадіонів, де виступатиме група, буде 

обладнано приблизно 400 сидячих місць. Квитки на ці місця розігруватимуться у 

конкурсах, що їх організовуватимуть фан-клуби «Роллінгів» у різних країнах світу. 

Більше про такі конкурси можна дізнатися на офіційному сайті групи. Присутні на 

прес-конференції 61-річні лідери групи — співак Мік Джеггер та гітарист Кіт Річардс, 

57-річний гітарист Рон Вуд та 63-річний барабанщик Чарлі Воттс — повідомили, що 

під час турне вони виконуватимуть переважно кращі номери зі свого старого каталогу i 

розбавлятимуть піснями iз нового альбому групи, який, як було заявлено, «готовий вже 

на 85 відсотків». Мік Джеггер висміяв висловлене одним журналістом припущення, що 

це буде останнє, прощальне, турне групи.  

«Роллінги» є незаперечними королями світової рок-сцени понад чотири десятиліття. 

Кілька років тому рок-журналіст жартома висловив припущення, що «Роллінг Стоунз» 

будуть виступати навіть тоді, коли їм уже доведеться виїздити на сцену на інвалідних 

вiзках. Як бачимо, в цьому жарті більше правди, ніж іронії.  
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Королі світової рок-музики, група _____«Роллінг Стоунз» ____(0), 9 травня почала 

свою прес-конференцію з виконання трьох пісень. Британська група виконала два свої 

_______________________(23) номери і одну нову пісню. Квартет збирається у чергове 

світове ____________________(24). Турне буде тривати цілий ________________(25) і 

розпочнеться 21 серпня у ___________________(26). У Європі «Роллiнг Стоунз» 

концертуватиме у  ________________(27) року. Під час кожного концерту на сцені, де 

буде виступати «Роллінг Стоунз», буде обладнано приблизно 400  

_________________(28). Отримати квиток на такі місця можуть ті, хто братиме участь у  

______________________(29). Більш детально прочитати про ці конкурси можна на 

____________________(30). Члени рок-групи повідомили про те, що новий альбом 

майже  _________________(31). Мік Джеггер засміявся, коли хтось iз 

________________(32) сказав, що це буде останнє турне групи, адже «Роллінги» 

виступають на сцені вже більше ніж ______________________(33) років.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Max. Elért 

           11  
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 10 / 12 2008. május 23. 
0801 

Ukrán nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / 12 2008. május 23. 
0801 

Ukrán nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

  



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / 12 2008. május 23. 
0801 

Ukrán nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 11   
2. feladat 11   I. Olvasott szöveg értése 
3. feladat 11   

ÖSSZESEN 33   
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    Dátum:  ................................................. 
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programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 
 
 
 
 

 
A vizsga három feladatból áll. 
Az első feladatban, a mondatban a megfelelő elöljárószót kell alkalmazni. 
A második feladatban be kell írni a szavak megfelelő végződését. 
A harmadik feladatban, a zárójelben megadott igéket felszólító módban kell alkalmazni. 
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Завдання 1. 
 
Вставте відповідні прийменники за зразком. Увага! Прийменники можуть 
повторюватися! 

Як українцi мiсяцi називали 
 

-- Як давнi українцi називали веснянi мiсяцi? 

-- Українцi вибирали назви ______для________ (0) мiсяцiв залежно вiд погодних умов i 
тiєї мiсцевостi, де вони жили. От, примiром, березень, з якого починався рiк, називався 
сухим. А лютий -- водогрiй чи криводорiг. Проте їх вибiр залежав i ____________ (1) 
територiї з її погоднiми умовами. 

-- Розкажiть детальнiше, якi саме назви мали мiсяцi у давнину? 

-- Сiчень колись називався просинець. Назва походить вiд природного явища -- 
просiяння сонячного свiтла.  

У лютому сiкли дерева для спалювання, тому називали його сєчень. Iнша назва 
походить вiд великої кiлькостi снiгу -- снiжень. Згодом лютий помiнявся мiсцем 
_____________ (2) сiчнем.  

Березень, як я вже казала, нарекли сухим. Якраз у цей час нашi предки сушили зрубанi 
дерева. Також цей мiсяць називали березол -- це вже тому, що спалювали деревину 
берези, щоб отримати золу. _____________ (3) 1342 року з цього мiсяця починався 
новий рiк. Сучасна ж назва -- березень ранiше стосувалася квiтня. 

____________ (4) серединi ХIХ ст., коли з української мови вiдiйшло слово март, його 
мiсце посiв березень. Квiтень ще називався краснець, снiгогiн, водолiй, дзюрчальник i 
лукавий. 

-- А вiд чого походить назва травень? 

-- Цей мiсяць спершу називали травний, бо з-пiд землi починала пробиватися трава.  

А от червень називався зовсiм не схоже -- iзок. У цей перiод особливо багато було 
коникiв-цвiркунiв, якi й дали назву мiсяцю. Але була й назва червень, ______________ 
(5) назвою комахи, з якої _____________ (6) цю пору добували цiнний червоний 
барвник.  

А от липень називався червнем -- вiд червоних ягiд, яких тодi було дуже багато. 
Сучасна ж назва липень з'явилася _____________ (7) цвiтiння липи.  

Жовтень називався листопад або падолист, а листопад звався груднем -- через замерзлi 
грудочки землi _____________ (8) снiгом.  

Давньоукраїнська назва грудня -- студень, студений (вiд стужi, морозу).  

-- Чи були якiсь оригiнальнi назви, що зi сучасними не збiгаються? 

-- До таких, мабуть, належать вересень, серпень i квiтень. Вересень називався рюєн чи 
ревун. Назва походить вiд реву осiннiх вiтрiв та звiрiв. Сучасний ж вересень -- вiд 
рослини вересу, що цвiте в цей час. Назва вересень увiйшла до календаря 
_____________ (9) початку ХХ столiття.  
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Давньoукраїнський серпень мав назву зарев, бо _____________ (10) цьому мiсяцi все 
достигало. Сучасний ж серпень з'явився разом з таким знаряддям працi, як серп. 
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Завдання 2. 
 
Прочитайте пісню. Вставте, за зразком, потрібні закінчення слів. 
 
 
 

Ой, як хорош___е___ (0) навколо,  

Гарно в наш_____ (11) садку! 

Тож мерщій ставай_____ (12) в коло,  

Потанцюємо в танк_____ (13). 

 

Ми надінемо віночк______ (14)  

Із листочк_____ (15) золотих.  

Нині свято у садочку,  

Скільки радощів, утіх! 

 

У віночках ми кружля_____ (16),  

Ми самі зроби_____ (17) їх. 

Любе свято зустрічаєм 

І в таночок просим вс____ (18)! 

 

 
 
 

- іх,   -ому,   -ів,   -ли,   -и,   -єм,   -мо,   -у, 
 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
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Завдання 3. 

 
Прочитайте текст “Я – людина серед людей”. Розкрийте дужки за зразком.  
Використайте форми наказового способу дієслів. 

Я – ЛЮДИНА СЕРЕД ЛЮДЕЙ 

Що зробити? 
Як сказати? 
Треба правила ці знати. 

I. ПРАВИЛА ДОБРОТИ 

1. _____Допомагай________ (допомагати) (0) слабким, маленьким, хворим... 
2. Не будь жадібним. 
3. Прощай помилки іншим, вони теж простять тебе. 
4. Ніколи нікому не_____________ (заздрити) (19)! 
5. __________ (жаліти) (20) інших, а не себе. 

II. ПРАВИЛА ЧЕСНОСТІ 

1. Сказав - зроби. 
2. Не впевнений – не ___________ (обіцяти) (21). 
3. Помилився - визнай. 
4. Забув - ____________ (попросити) (22) пробачення. 
5. _____________ (говорити) (23) тільки те, що думаєш. 
6. Не можеш сказати правду - поясни, чому. 
7. Ніколи не __________ (видавати) (24) чужу таємницю. 

III. ПРАВИЛА ВВІЧЛИВОСТІ 

1. Пам'ятай! Ввічливість – це вміння поводити себе так, щоб іншим було приємно 
з тобою, щоб тебе любили, запрошували до себе у гості,  тобто, просто любили з 
тобою бути.  
2. ___________ (бути) (25) завжди привітним; ____________ (вітатися) (26) при 
зустрічі, дякуй за допомогу, йдеш - попрощайся. 
3. Не примушуй батьків та дорослих за тебе хвилюватися, ідеш - ____________ 
(сказати) (27) куди і коли повернешся. 
4. Ніколи не____________ (капризувати) (28), не бурчи! Твоє капризування може 
зіпсувати настрій іншим. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 10   
2. feladat 8   II. Nyelvhelyesség 
3. feladat 10   

FELADATPONT ÖSSZESEN 28  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

    
    
      
 javító tanár  

 
 
    Dátum:  ................................................. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2008. május 23.  8:00 
 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 
 
 

Időtartam: 30 perc 
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Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
A vizsga három feladatból áll. 
Az első feladatban rövid válaszokat kell írni a kérdésekre. 
A második feladatban a dátumokat össze kell kötni az adott évben történt eseménnyel. 
A harmadik feladatban meg kell állapítani igaz vagy hamis az adott állítás. 
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Доброго дня! 
 
Вітаємо Вас на іспиті з української мови на атестат зрілості. 
Зараз ми перевіримо, як Ви розумієте українську мову на слух. 
 
Іспит складається з 3 завдань і триває приблизно 30 хвилин. 
 
Ви прослухаєте три тексти.  
Кожний текст Ви почуєте два рази. 
Перший раз Ви почуєте повний текст, а другий раз він буде розділений на 
три частини. 
 
Завдання до текстів Ви знайдете надрукованими в цьому зошиті. 
 
Виконувати завдання Ви можете під час першого та другого читання 
тексту, і після читання також. 
 
Зверніть увагу на те, що у кожному завданні наводиться зразок. 
 
Іспит триває 30 хвилин. 
 
Бажаємо успіху! 
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Завдання 1. 
 
 
Прослухайте, що написав в листі Андрійко. Дайте коротенькі відповіді на питання 
за зразком. 
 
 

0. Де живе Андрійко?  У Чернівцях. 

1. В якому класі вчиться Андрійко?  

2. Яку мову викладає Віктор 
Семенович?  

3. Де раніше жив Віктор Семенович?  

4. Які іноземні мови можна було 
вивчати у школі раніше?  

5. Скільки учнів вирішило вивчати 
угорську мову?  

6. Де Андрійко відпочивав з 
родиною минулого року?  

7. На якому озері вони були?  

8. Для чого Андрійко шукає друзів в 
Угорщині?  

9. 
З якою країною обіцяє 
познайомити свого майбутнього 
друга Андрійко? 

 

 
 
 
Це кінець першого завдання. 
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Завдання 2. 
 
 
Послухайте текст про найвизначніші події ХХ століття. Зв`яжіть дату з 
відповідною подією за зразком. 
 
 
 
 
 
 
   

                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
Це кінець другого завдання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért
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1900 
1905 
1913 
1928 
1946 
1981 
1997 

Клонування Доллі (10) 
Пеніцилін (11) 
Психоаналіз (0) 
СНІД (12) 
Перший комп`ютер (13) 
Автомобіль «Форд» (14) 
Теорія відносності (15) 
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Завдання 3. 
 
 
Прослухайте текст про стрибаючі плоскі камінці. Заповніть таблицю за зразком. 
 
 
 

0. Наука дає відповіді на цікаві питання.   + - 

16. Загадку століття розкрили чеські фахівці.   + - 

17. Вміло кинутий круглий камінчик “стрибає” по поверхні води.   + - 

18. Фахівці з ліонського університету з`ясували в чому полягає 
секрет. + - 

19. Важливу роль відіграє рух кисті руки людини. + - 

20. Переможці чемпіонатів світу з кидання плоских камінчиків 
говорять те саме. + - 

21. Рекорд був встановлений у 1998 році в США. + - 

22. Під час рекорду камінець «підстрибнув» 88 разів. + - 
 
 
Це кінець третього завдання. 
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maximális 
pontszám
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pontszám 

1. feladat 9   
2. feladat 6   III. Hallott szöveg értése 
3. feladat 7   

FELADATPONT ÖSSZESEN 22  
ÖSSZESEN 33   

    
    
      
 javító tanár  

 
 
    Dátum:  ................................................. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. össze-
tevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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2008. május 23.  8:00 
 
 

IV. Íráskészség 
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Pótlapok száma 
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Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 
A vizsga két feladatból áll.  
Az első feladat egy olyan szöveg létrehozása, melyben a segédanyagra támaszkodva kell  
50-80 szó terjedelmű közlést létrehozni. 
A második feladatban a megadott szempontok alapján hosszabb leíró, ill. véleménykifejtő 
szöveget kell írni, melynek terjedelme 100-120 szó. 
A második feladatban a vizsgázó két téma közül választhat. 
A feladatok megoldásához szótárt lehet használni. 
A piszkozatot – amennyiben van – át kell húzni. 
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Завдання 1. 
 
Ви приїхали відпочивати в Італію. Вчора у вас, на жаль, вкрали фотоапарат. У 
поліції вам дали заповнити наступну анкету. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АНКЕТА 

 
Прізвище ............................................................................................................... 
Ім`я.......................................................................................................................... 
Домашня адреса..................................................................................................... 
Номер паспорту..................................................................................................... 
Громадянство......................................................................................................... 
Адреса в Італії........................................................................................................ 
Коли ви приїхали в країну?.................................................................................. 
З якoю метою ви приїхали в країну?................................................................... 
 
Короткий опис подій: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дата:       Підпис 
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Заповніть анкету (на 50-80 слів). 
 
 
 

 
 Напишить, в якому місті Італії та в якому готелі ви живете?  
 Поясніть, для чого ви приїхали в Італію. 
 Де ви були, і що ви робили, коли у вас вкрали фотоапарат? 
 Поясніть, чому цей апарат такий дорогий для вас? 
 Не забудьте поставити дату та підписати анкету. 
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Завдання 2. 
 
Виберіть один з варіантів завдань - А або Б – і виконайте його. 
 
Варіант А. 
 
Ви вже два роки вивчаєте англійську мову у Львові. А зараз ви знайшли в 
інтернеті об`яву про можливість безкоштовно вивчати її в Лондоні в червні 
протягом двох тижднів. Ідея приваблива, але ви не знаєте, що робити з собакою. 
Напишіть листа на 100–120 слів своїй шкільній подрузі Олені. 
 

 Привітайте подругу.  
 Подякуйту їй за  подарунок, який вона прислала вам на день народження. 
 Поясніть ситуацію. 
 Спитайте, чи може вона вам допомогти і взяти до себе собаку на два тиждні. 
 Напишіть коротенько про вашу собаку. 
 Поясніть, чому саме її ви вирішили попросити допомогти вам. 
 Підпишіть лист. 

 
 
Починайте лист словами: 
Дорога Олено! 
 
Варіант Б. 
 
На канікулах вам треба підготувати виставку про сучасне життя України, але у 
вас немає вдома журналів та газет, з яких можна було б зібрати матеріал. 
Напишіть листа своєму другові у Київ на 100–120 слів і попросіть його допомогти 
вам. 
 

 Привітайте Богдана. 
 Поясніть йому ситуацію. 
 Напишіть, яку виставку ви запланували. 
 Напишіть, які аспекти сучасного життя України вас цікавлять і чому. 
 Спитайте, чи може він прислати вам матеріали поштою та запропонувати якісь 
інтернетні адреси. 

 Запропонуйте Богданові приїхати на декілька днів до вас. 
 Подякуйте за допомогу. 
 Підпишіть  лист. 
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Починайте лист словами: 
Дорогий Богдане! 
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Feladat Értékelési szempont elérhető 
pont 

elért 
pont 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   1. 
Íráskép 1   

 Összesen 11  
A feladat teljesítése, a megadott szempontok 
követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvhelyesség, helyesírás 5  

2. 

Íráskép 1  
 Összesen 22  
IV. Íráskészség pontszáma 33  
    
    
     
 javító tanár  

 
  
   Dátum:  ................................................. 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése    
 IV. Íráskészség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
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