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Fontos tudnivalók 

 
Az első feladatban rövid válaszokat kell adni a kérdésekre. 

Az második feladatban meg kell állapítani miről szólnak a szöveg bekeretezett részei. 

A harmadik feladatban meg kell állapítani, hogy helyes vagy hamis az állítás. 
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Завдання 1. 
 

Прочитайте текст про заняття на тему „Як вдало провести соціологічне 
опитування” і дайте коротенькі відповіді на запитання за зразком. 
 

Заняття на тему: 
 „Як вдало провести соціологічне опитування” 

 

1. Вправа-знайомство „Мої очікування…” (3 хвилини) 
2. Повідомлення теми заняття (2 хвилини) 

• що таке соціологічне опитування; 
• коли і навіщо використовується соціологічне опитування; 
• етапи та правила опитування. 

3. Мозковий штурм (10 хвилин) 
Учасник намагаються дати характеристику запитань, з яких складається анкета. 

Основні вимоги до запитань: 
• Запитання повинні бути сформульовані настільки коротко, наскільки це 

можливо. Довгі і складні запитання люди не сприймають і  погано 
розуміють. 

• Запитання повинні містити зрозумілі слова. Не варто використовувати 
спеціальні і маловідомі терміни. 

• Найбільш зручними є запитання, на які можна дати короткі й однозначні 
відповіді типу „так”, „ні”, „не знаю” тощо. Крім того, ці відповіді легко 
підраховувати. 

• Анкета повинна містити якнайменше запитань, бо люди поспішають або не 
хочуть гаяти часу. 

До анкети включаються загальні питання; запитання, що перевіряють обізнаність 
людини з даного питання, визначають думку, ставлення респондента щодо проблеми.  
Запитання бувають відкритого, закритого та змішаного типу. 
Приклади запитань для анкети: 

• Якою ви бачите школу своєї мрії? 
• Чи вважаєте ви доцільним введення загальної шкільної форми? 
• Чи мрієте ви стати директором школи? 
• Куди йдуть кошти місцевого бюджету? 
• В чому ви вбачаєте головну загрозу підростаючому поколінню? 
• Чи потрібні в нашому місті нові дитячі майданчики? 
• Як ви вважаєте, чи варто обладнати приміщення школи системою 

спостереження? 
4. Робота в підгрупах (10 хвилин) 

Учасники об’єднуються в 2 підгрупи. Їм пропонується скласти правила проведення 
соціального опитування.  
5. Презентація результатів. Обговорення. (10 хвилин) 
6. Що потрібно, щоб провести вдале соціологічне опитування? (10 хвилин) 

• Майте охайний, діловий вигляд. 
• Майте на грудях бейджик, на якому зазначені ваше ім'я та установа, яку ви 

представляєте. В руках тримайте папку із закріпленими листом запитань та 
бланком відповідей. 

• Найкраще йти проводити опитування удвох (велика кількість дослідників 
може злякати людей, а одному проводити анкетування не дуже комфортно). 
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• Перш за все привітайтесь із потенційним респондентом. Представтесь (хто 
ви, кого представляєте, яке опитування проводите) та дізнайтесь, чи зможе 
людина відповісти на ваші запитання. Будьте готові до відмови. Не забувайте 
привітно посміхатись. 

•  Ставте запитання чітко і зрозуміло, відмічаючи відповіді у бланку. Не губіть 
зоровий контакт з опитуваним. Якщо людині важко відповісти на якийсь 
пункт, не наполягайте  – задавайте наступне питання. Не вступайте в 
полеміку! 

• Подякуйте людині за те, що вона приділила вам свій час і увагу та допомогла 
у дослідженні. 

Словничок: 
Респондент – людина, що брала участь в опитуванні. 
Вибірка – це сукупність людей, що брали участь в опитуванні. Кожна вибірка має свої 

характеристики (вік, стать, соціальна група). 
Опитувальний лист – спеціально підготовлений бланк запитань, куди дослідник 

вносить відповіді респондентів. 
Закриті запитання – запитання, в яких пропонуються конкретні варіанти відповідей 

(„так”, „ні”, „не знаю”). 
Відкриті запитання – запитання, в яких як відповідь пропонується висловити власну 

думку, ставлення. 
Змішані запитання – запитання, в яких разом із заданими варіантами відповідей 

пропонується назвати свій варіант. 
 

(0) Яке опитування є темою заняття? Соціологічне. 

(1) 
 

Як називається та частина тексту, у якій 
можна вивчити терміни, пов’язані із 
соціологічним опитуванням?   

 

(2) 
 

Скільки хвилин триває заняття?  

(3) 
 

Запитання якого типу використовуються при 
опитуванні? 

 

(4) 
 

Про який учбовий заклад йдеться у 
прикладах запитань для анкети? 

 

(5) 
 

Чи можна задавати довгі запитання?  

(6) 
 

Скільки головних правил вдалого 
опитування наведено у тексті? 

 

(7) 
 

Про що говорять студенти під час мозкового 
штурму? 

 

(8) 
 

Чи можна спорити із респондентом?  

(9) 
 

Характеристиками чого є вік і стать?  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Max. Elért 
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Завдання 2. 

Прочитайте текст «Як дістатися до Львова?» У якій частині тексту говориться 

про те, що вказано у таблиці. Виконайте завдання за зразком. 

 

Як дістатися до Львова? 

Літаком  

 Львівський аеропорт знаходиться на вулиці Любінській – всього за 7 км від 
центру міста. Існують прямі міжнародні маршрути до Львова, зокрема із Мадрида, 
Барселони, Риму, Неаполя, Франкфурта-на-Майні, Відня, Варшави, Тірани, Стамбула, 
Москви, а також декілька внутрішніх. 
 Найсвіжішу інформацію про вартість та розклад польотів можна отримати у 
Довідковій службі аеропорту (підтримуються, окрім української, англійська, німецька 
та російська мови), а також на сайті міжнародного аеропорту «Львів». 
 

Автомобілем  

 Якщо до Львова ви подорожуєте власним авто, то найзручніше Вам буде 
орієнтуватися на міжнародний автошлях Е-40 (від західного кордону до Львова – це 
український шлях М-11, а від Києва – М-06). Також вам може підійти міжнародний 
автошлях Е-50 і його частина E-573 (особливо, якщо рухаєтесь із боку Угорщини). 
 Обмеження швидкості руху авто у населених пунктах становить 60 км/год. На 
іншій місцевості це, як правило, 90 км/год. Проте, радимо уважно слідкувати за 
знаками дорожнього руху.  

Автобусом  

 Автобусом до Львова можна дістатися майже з будь-якого міста Європи чи 
України. По Західній Україні безпосередньо до Львова чи транзитом курсує досить 
багато рейсових автобусів чи не з кожного великого міста, містечка або села. Як 
правило, вони відправляються від автобусних станцій у великих містах та залізничих 
вокзалів. 
 З терену Європейського Союзу до Львова із найбільших міст вирушає декілька 
рейсових автобусів. Найпростіше дістатися Львова із країн-сусідів України. Зокрема, з 
Польщі до Львова вирушають рейсові автобуси від таких міст як Варшава, Краків, 
Лодзь, Катовіце, Жешув, Люблін, Перемишль. На західному кордоні України є також 
піші митні переходи. Завдяки таким переходам, ви можете доїхати до кордону 
автобусом і пройти митний контроль. А вже в Україні можна скористатися послугами 
автобусів, котрі курсують до найближчих міст і, зокрема, до Львова. 
 Міжнародні рейсові автобуси, як правило, у Львові заїжджають на Центральний 
автовокзал. Щоправда, бувають й винятки – деякі рейси кінцевими у Львові вибирають 
площу перед Головним залізничним вокзалом чи за Оперним театром. Радимо 
уточнювати цю інформацію при купівлі квитків чи безпосередньо у водія. 

 

 В 

 Б 

А 
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Залізницею  

 Ще від 1861 року Львів здатний приймати потяги і має одну з найдавніших 
залізниць в Україні. Саме цього року було завершено прокладання колії, а 4 листопада 
1861 року до Львова з Відня прибув перший поїзд. 
 Якщо їхати до Львова потягом із Західної та Центральної Європи, то зручним 
варіантом буде дістатися польських міст Варшави чи Кракова, а звідти – прямим 
потягом до Львова. Також можна сісти на потяг у прикордонному польському 
Перемишлі, звідки кілька разів на день рушає потяг до Львова. 
 Довгий час певною перешкодою комфортному й швидкому перетину кордону 
заважала різна ширина української та загальноєвропейської колій. Але завдяки системі 
SUW2000, що відноситься до найбільш відпрацьованих систем автоматичного переходу 
вагонів через стики залізниць різного стандарту, котру тепер використовують для 
потягів на митному переході «Мостиська», час на кордоні минає швидше. 
 Із півдня Європи радимо приїхати у сусідні з Україною держави. Зі Словаччини 
та Угорщини потяги, що їдуть до Києва, як правило, зупиняються й у Львові. Із 
Середньої Азії радимо добиратися до Києва, звідки кілька разів на день відправляються 
потяги до Львова. Окрім того, деякі тамтешні міста мають пряме сполучення зі 
Львовом залізницею. 
 
http://lvivske.info/index.php/uk/ves-lviv/statti/ekskursii-onlayn/lviv/yak-dista 

 

(0) Про відстань від центру міста. А 

(10) Про ХІХ століття. 
 

(11) 
 

Про Київ. 
 

(12) 
 

Про проблеми перетинання кордону. 
 

 

(13) 
 

Про те, що інформацію можна отримати іноземними 
мовами. 

 

(14) 
 

Про піші митні переходи. 
 

(15) 
 

Про дозволену в Україні швидкість руху. 
 

 
 
 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért 
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Завдання 3. 
 
Прочитайте текст „Історія шоколаду“. Вірне чи невірне наступне твердження? 
Виконайте завдання за зразком. 
 

Історія шоколаду 
 

Історій і легенд, пов'язаних з появою шоколаду, безліч. Зараз вже ніхто не береться 
назвати точне місце і час його появи. Прийнято вважати, що першими доторкнулися до 
таємниці смаку шоколаду індіанці Майа, що мешкали на березі Мексиканської затоки, 
у яких був навіть особливий бог, що розпоряджався какао. Какао-боби вважалися в той 
час валютою, що росте на деревах. Зерна божественного плоду звалися "какаксолата"; 
їм приписувалися всілякі доброчинні, а часом і містичні властивості. Почасти це 
пояснюється тим, що давні мексиканці знайшли стимулюючі властивості шоколаду. 
Плоди шоколадного дерева мають дуже гіркий смак, і минуло чимало часу, перш ніж 
люди в досконалості опанували секрет приготування шоколаду. До вживання 
священного напою допускалися лише обрані. Вожді і ватажки племен пили з золотих 
келихів напій "чоколатль" ("choco" - гіркий , "atl" - вода, в яку додається в какао). 
Вождь ацтеків Монтесума так любив шоколадний напій, що щодня випивав по 50 
келихів. Вперше європейці зіштовхнулися зі священним напоєм у XVІ столітті, коли 
великому мандрівнику Христофору Колумбу інки запропонували в подарунок келих із 
шоколадом. Але він відмовився від подарунка, не зумівши оцінити його по достоїнству. 
Зате соратник Колумба Ернандо Кортес правдиво може вважатися головним 
популяризатором шоколаду, оскільки саме він першим приготував питво за рецептом 
інків. Треба сказати, що спочатку шоколадний напій показався іспанцям занадто 
гірким, і вони додали в нього очеретяний цукор. В Іспанії дуже швидко виникла мода 
на "шоколат", його пили в будь-яку пору дня. Правда, інші європейські країни 
довідалися секрет напою інків тільки приблизно півстоліття потому – до того часу 
іспанці ревниво зберігали рецепт чудесного напою. Коли в 1587 році британський 
корабель захопив іспанське судно, завантажене бобами какао, вантаж був знищений як 
марний. Зате в XVІІ столітті шоколад стає популярним у всіх королівських дворах 
Європи, почавши свій тріумфальний хід із Франції завдяки дружині короля Людовика 
XІІІ Ганні Австрійській, що була іспанкою за походженням. Європейці, що оцінили 
смак шоколаду, забезпечили його ще одною легендою, за якою дерево, що дає такі 
чудові плоди, безсумнівно, росте в райському саду. У XVІІІ столітті шоколаду 
приписували здатність виліковувати лихоманку, катар шлунка і навіть продовжувати 
життя. Утім, у той час ціна на шоколад була настільки високою, що далеко не всі могли 
собі його дозволити. У XІХ столітті кількість плантацій какао в усьому світі значно 
збільшилася. Ціна на боби значно знизилася, і шоколад став популярним і цілком 
доступним напоєм. До XІХ століття шоколад вживався тільки в рідкому вигляді. Перші 
плитки, що з'явилися в 70-х роках XІХ століття завдяки англійській фірмі "Фрай і 
Сини", були відразу ж оцінені по достоїнству. А в 1876 році Даніель Петер винайшов 
новий сорт шоколаду – молочний. Молочний порошок, необхідний інгредієнт 
молочного шоколаду поставляв Анрі Нестле. На початку XX століття під маркою 
"Нестле" починає вироблятися молочний шоколад за рецептами Петера і Кохлера, двох 
найвідоміших фахівців у цій галузі. У 1929 році їх фабрики злилися з Нестле, як і 
фабрика Кайе, що визначило подальший розвиток компанії. Саме шоколад став 
головним напрямком діяльності дому Нестле. І сьогодні компанія "Нестле" продовжує 
традиції чудової якості швейцарського шоколаду на п'ятьох континентах. 

http://www.lady.if.ua/index.php?newsid=1138 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 9 / 12 2014. május 26. 
1212 

Ukrán nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

 

 

 

 

 
(0) Вчені точно знають, де і коли вперше з’явився шоколад. – 
(16) 
 

У Європі шоколад з’явився лише у 17 столітті. 
 

(17) 
 

Твердий шоколад почали вживати тільки у 19 столітті. 
 

(18) 
 

Іспанці майже 50 років не видавали рецепту шоколада. 
 

(19) 
 

Значення слова шоколад – це «гірка вода з какао». 
 

(20) 
 

Перший молочний шоколад створив Анрі Нестле. 
 

(21) 
 

В Іспанії шоколад пили лише вранці. 
 

(22) 
 

Європейці вважали, що какао-боби ростуть у раю. 
 

(23) 
 

Ернандо Кортес першим приготував питво за рецептом 
іспанців.  

(24) 
 

Колумб із радістю випив шоколад і попросив ще. 
 

(25) 
 

Перший вантаж какао, що привезли у Європу, знищили. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 9   
2. feladat 6   
3. feladat 10   

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
      
  javító tanár 

 
 
    Dátum: ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma
 egész  

számra  
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

 I. Olvasott szöveg értése     
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum……………………….   Dátum………………………. 
 
 
Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 

 
Az első feladatban az aláhúzott szavakból a zárójelbenmegadott szófajhoz tartozó szót kell képezni. 
 
A második feladatban a megfelelő előljárószót kell beilleszteni a szövegbe. 
 
A harmadik feladatban a zárójelben megadott szavak megfelelően ragozott alakját kell a 

szövegbe illeszteni. 

A negyedik feladatban a „játék, játszani, játékos” szavak megfelelő alakját kell beilleszteni a 

szövegbe. 

Az ötödik feladatban a zárójelben megadott szó ellentétes értelmű szavát (antonimáját) kell 

beírni. 
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Завдання 1. 
 
Прочитайте текст про какавове дерево. Утворіть відповідні частини мови  за 
зразком. 
 

Какавове дерево 
 
 Какавове дерево є одним із тропічних рослин, що росте у тропічному лісі. Всі 
відомі нам дикі різновиди шоколадних дерев ростуть між 18° і 15° широтою 
(прикметник) ___ широкий____  (0). На територіях, де дощ дуже інтенсивний (опадів на 
рік 125 – 180 см), температура між 18-32° С, а також, висока вологість повітря  
(70-100%).  

 Оптимальні вимоги (дієслово)  __________________ (1) для росту какао 
наступні: корені  (прикметник) __________________ (2) повинні знаходитися мінімум 
на двох метрах під землею, земля повинна складатися на 50% з піску, 10% з гравію, 
40% з глини.   Какавове дерево спочатку росте вгору до висоти близько двох 
(прислівник) __________________ (3) з половиною метрів, потім його гілки починають 
розростатися горизонтально. Стандартна висота дерева какао буває від п’яти до десяти 
метрів. 

 Коли какавове дерево досягає двох-трьох років, воно вперше (числівник) 
__________________ (4) цвіте. Запилення здійснюють маленькі комахи та мушки, які 
розмножуються в какавовому дереві. Коли дерево має вже чотири роки, воно починає 
(іменник) __________________ (5) давати плоди. 

 На плантаціях постійно потрібно контролювати (іменник) ________________ 
(6): полив, очищення (дієслово) __________________ (7) від паразитів, забезпечення 
достатньої кількість тіні, регулярне підстригання, щоб підсилювати стовбур, 
удобрювання добривом у відповідних кількостях, забезпечення справності дренажної 
системи, щоб забезпечити нормальну циркуляцію води тощо. 

 Какао із різних країн та регіонів виглядає неоднаково. У нього може бути зовсім 
інший смак (прикметник) __________________ (8)  та аромат. Тому так важливо мати 
достатню кількість одного сорту какао, щоб мати можливість створити шоколад одного 
сорту. У більшості доступних на ринку шоколадок не вказано, із зерен (прикметник) 
__________________ (9)  якого какао вони були зроблені. Якщо розібратися, то 
виходить, що шоколадки роблять із сумішей різних видів та сортів зерен какао. 

http://rafinat.com.ua/ua/tsikavo-znaty/chocolate-factory/kakavove-derevo/ 
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Завдання 2. 
 

Прочитайте текст «Центр Європи». Вставте необхідний прийменник за зразком. 
Обережно! Два прийменники зайві! 

 

Центр Європи 

 

 Геодезичний знак «Центр Європи» був встановлений __________ (10) села 
Ділове Рахівського району Закарпаття _____у_____ (0) 1887 році. Він являє собою 
геодезичний знак, виготовлений з високоякісного бетону і має форму зрізаної 
чотиригранної піраміди. На прямокутному постаменті висічений наступний текст: 
«Постійне, точне, вічне місце. Дуже точно, __________ (11) спеціальним апаратом, 
який виготовлений в Австрії та Угорщині, за шкалою меридіанів та паралелей, 
встановлений тут Центр Європи 1887». Координати географічного центру Європи: 47° 
56'3" північної широти і 24° 11'30 "східної довготи. 

 У 1885–1887 роках __________ (12) Верхнє-Тисянській улоговині (Закарпаття 
тоді перебувало у складі Австро-Угорщини) проводилося вивчення місцевості з метою 
будівництва залізниці «Рахів-Сігет». У процесі вимірювання інженери з'ясували, що 
десь у цій місцевості може знаходитися географічний центр Європи. __________ (13) 
точного встановлення сюди було запрошено вчених __________ (14) Відня. Після 
ретельної перевірки вони визначили місце центру Європи. 

 Цей знак пережив дві світові війни і дійшов __________ (15) нашого часу у 
своєму первинному вигляді. Проте останнім часом знову розгорілася дискусія про 
місце розташування центру Європи. Фахівці з Інституту географії Франції провели нові 
виміри і заявили, що географічний центр континенту розташований біля Вільнюса. 
Французька академія наук навіть видала уряду Литви відповідний сертифікат. 

 
 

у, зі, із, за, до, для, біля, під 
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Завдання 3. 
 
Прочитайте текст «Порада математика поетові». Розкрийте дужки за зразком. 
 
 
 
 
 

Порада математика поетові 
 

В ___одній із поем___(один_із_поема) (0) Альфреда Теннісона було таке 
висловлювання: "Щохвилини на землі людина вмирає і щохвилини на землі людина 
народжується". 
Незабаром Теннісон одержав ________________________ (лист_від_один) (16) 
математика: 
"Шановний пане, твердження, ____________________________ (який_я_прочитати) 
(17) у Вашій поемі, а саме: "Щохвилини на землі людина вмирає і щохвилини на землі 
людина народжується", – не витримує _____________________________ 
(жодний_критика) (18). Коли б це було так, то, як Ви й самі повинні визнати, людство 
перебувало б _______________________ (у_стан_рівновага) (19) щодо своєї кількості. 
Але ж доведено, що кількість людей на земній кулі постійно зростає. Тому 
______________________ (радити_Ви) (20) у наступному виданні свого твору змінити 
Ваш вислів на такий: "Щохвилини на землі людина вмирає і щохвилини на землі 
народжується одна та __________________________ (один_шостий_людина) (21) ". Це 
я подав скорочено, бо повна цифра становить 1,6749 людини". 
 

http://sagna.livejournal.com/3482.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 17. 18. 19. 20. 21. Max. Elért 

      6  

 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 6 / 8 2014. május 26. 
1212 

Ukrán nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

Завдання 4. 
 
Прочитайте текст «Як зародився баскетбол?». Використайте відповідну форму 
слів «гра», «грати», «гравець». 
 
 
 

Як зародився баскетбол? 
 

Баскетбол часто називають «інтернаціональною ____грою____ (0)», оскільки в нього 
_______________ (22) в кожній цивілізованій країні. Проте баскетбол, на відміну від 
деяких інших _______________ (23), не розвивався поступово впродовж століть. Він 
був винайдений Джеймсом Нейсмітом, канадцем за походженням, у 1891 році. 

Нейсміту хотілося зацікавити якою-небудь новою грою студентів спортивної школи в 
штаті Массачусетс. Він з’єднав індіанську ______________ (24) лакросс, схожу на 
хокей, з британським футболом, щоб вийшла ______________ (25), в яку можна було 
грати в приміщенні. 

У ______________ (26), яку придумав Нейсміт, не можна було користуватися палицею, 
як в лакроссі, або бити по м’ячу ногою, як у футболі. М’яч тут передається від гравця 
до гравця або ведеться одним _______________ (27) і кидається в корзину тільки 
руками. 

Слово «корзина» на англійській мові означає «basket», тому Нейсміт назвав гру 
«баскетболом». У баскетболі, як і в багатьох інших _____________ (28), місце 
______________ (29) визначається його специфічними здібностями. Центральний 
_______________ (30), як правило, дуже високого зросту. Захисники повинні всіляко 
заважати форвардам суперника вигравати м’яч, тому вони повинні бути рухомими, 
хитрими і встигати в той же час брати участь в атаках своєї команди. 

http://cikave.org.ua/statti/istoriya/yak-zarodyvsya-basketbol/ 
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Завдання 5. 
 

Прочитайте текст про листоношу. Використайте антонім за зразком.  

 
Листоноша 

 
 У ___селі____ (місті) (0)  Тур'я Ремета знаходиться єдиний у світі пам’ятник 

листоноші. У ХІХ столітті тут жив Федір Фекете, якого громада Тур’янської 

_______________ (верховини) (31) уповноважила бути листоношею. Майже щодня з 

Тур’янської улоговини до Ужгорода виходив Федір Фекете аби отримати і 

розповсюдити листи та іншу важливу документацію. Здавалось, що в цьому немає 

_______________ (всього) (32) незвичного, якщо не враховувати той факт, що відстань 

від Тур'ї Ремети до Ужгорода і навпаки Федір долав пішки з важкою сумкою. Протягом 

багатьох років листоноша долав карпатські гори і річки, не знаючи втоми, але одного 

разу, _______________ (влітку) (33), переходячи річку по кризі, трапилося 

непередбачене: ______________ (товстий) (34) лід не витримав ваги чоловіка і тріснув. 

Федір разом зі своїм цінним вантажем пішов на дно. ___________ (розслаблюючи) (35) 

останні сили, він спромігся зняти сумку і викинути її на берег, а сам загинув у 

гірському потоці. На знак подяки і великої пошани, громада села Тур'я Ремети на 

власні кошти спорудила монумент відданому своїй праці листоноші.  

 

 

http://all.zakarpattya.net/ZPERECHrn.html 
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II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 9   
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5. feladat 5  
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  javító tanár 

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

   

pontszáma
 egész  

számra  
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

 I. Olvasott szöveg értése   
 II. Nyelvhelyesség     
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ……………………  Dátum: …………………… 
 
 
Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 
 
Az első feladatban meg kell állapítani, hogy helyes vagy hamis az állítás. 

A második feladatban be kell írni a táblázatba, mit jelentenek a számok. 

A harmadik feladatban válaszolni kell a kérdésre. 
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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 текст про те, як знімається реклама їжі. Виконайте завдання за 
зразком. 
 
 
 

Як знімається реклама їжі? 
 
 
 

(0) У рекламі один вид м’яса можна замінити іншим. + 
(1) 
 

У рекламі пива використовують справжню пивну піну. 
 

(2) 
 

Соуси розводять  чаєм або соком. 
 

(3) 
 

У рекламі сметану та молоко замінює клей. 
 

(4) 
 

Українську локшину не можна використовувати у 
рекламі. 

 

(5) 
 

У рекламі в суп кладуть желатин. 
 

(6) 
 

У рекламі замість супу наливають чисту воду. 
 

(7) 
 

У рекламі котлети блищать від олії. 
 

 
 
 
 
 
 
Це кінець першого завдання. 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 
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írásbeli vizsga, III. vizsgarész 5 / 8 2014. május 26. 
1212 

Ukrán nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
Завдання 2. 

Прослухайте текст про найбільші міста США. Що означають наступні цифри? 
Виконайте завдання за зразком. 

 

0. 1398 Площа Х’юстона. 

8. 1624  

9. 1290  

10. 1257000  

11. 1862  

12. 1334  

13. 17000000  

14. 364  

15. 1214  

 

 
 
 
 
 
Це кінець другого завдання. 
 
 
 
 
 
 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért 
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Завдання 3. 
 
Прослухайте текст про незвичні імена та виконайте завдання за зразком. 
 
 
 
 
 
На якому місці стоїть ім’я, що вкладається майже з півтори тисячі літер? __11__(0) 
 
На якому місці стоять односкладові імена? ________(16) 
 
На якому місці стоїть ім’я, що завдає великі клопоти переписувачам населення ? 
________(17) 
 
 На якому місці стоїть ім’я всесвітньо відомого художника? ________(18) 
 
 На якому місці стоять імена-хвороби? ________(19) 
 
 На якому місці стоїть ім’я одного з персонажів драми Шекспіра ? ________(20) 
 
На якому місці стоять імена з назв місяців? ________(21) 
 
 На якому місці стоїть ім’я, що викликало проблеми у школі? ________(22) 
 
 На якому місці стоїть ім’я, значення якого пов’язано з овочами? ________(23) 
 
 На якому місці стоять імена-скорочення? ________(24) 
 
 На якому місці стоїть ім’я, що пов’язано із подарунком держави? ________(25) 
 
 
 
 
Це кінець третього завдання. 
 
 
 
 
 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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  javító tanár 

 
 
   Dátum: ……………………………… 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
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programba  
beírt egész  
pontszám 

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

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ………………………..  Dátum: ……………………….. 
 
 
Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik  
a IV. vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 
 
A vizsga két feladatból áll.  

Az első feladat egy olyan szöveg létrehozása, melyben a segédanyagra támaszkodva kell  

120–150 szó terjedelmű közlést létrehozni. 

A második feladatban a megadott szempontok alapján hosszabb leíró, ill. véleménykifejtő 

szöveget kell írni, melynek terjedelme 200–250 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. 
 
У вашій школі організують виставку про історію України. Напишіть  
(на 120 – 150 слів) об’яву про те, яку допомогу ви чекаєте від учнів вашої школи. 
 
 
 Придумайте цікаву, привертаючу на себе увагу назву виставки. 
 Напишіть, коли і з якого приводу вона буде організована. 
 Наведіть історичні факти. 
 Зацікавте учнів, щоб вони допомогли вам в організації. 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Завдання 2. 

Виберіть один із варіантів завдань – А або Б – і виконайте його. 
 
Варіант А. 
Прочитайте текст, у якому психолог дає поради щодо виховання дітей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напишіть твір на 200 – 250 слів про те, які думки виникли у вас під час читання 
тексту. Дайте відповіді на наступні запитання також: 
 
 В які гуртки чи клуби ви ходили в дитинстві?  
 Що ви думаєте про їх користь? 
 Чому не можна дітям дозволяти цілий лень дивитися телевізор? 
 А що ви думаєте про інтернет? 
 Що повинні робити відповідальні батьки? 

 
Варіант Б. 
 
Прочитайте рекламний текст про літні школи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безперечно, ніхто краще за вас самих не знає, що подобається вашій дитині. Тож, 
обрати гурток чи клуб, що був би для неї цікавим, не так вже й складно.  
Якщо дитина каже, що не цікавиться нічим, і цілими днями валятиметься перед 
телевізором —  це скоріш за все, просто ознака проблеми, причому в родині. Таким 
чином, а може навіть агресією, дитина намагається привернути до себе увагу.
Можливо, в такому випадку варто взяти ініціативу у свої руки, і все-таки записати 
дитину в якийсь гурток. В який саме? Подивіться, що він дивиться, які передачі чи 
фільми любить. Якщо «Discovery» — пряма йому дорога до станції юннатів, якщо ж не 
перемикає футбольні канали — що ж, вибір секцій просто величезний, а коли, 
відкривши рота, спостерігає за фільмами з Джекі Чаном — східні єдиноборства у нас 
теж розвиваються. 
 

http://www.gorod.cn.ua/news 17054.html

Аби не марнувати літо на пляжі чи сидінням за комп’ютером, у світі придумали таку 
оригінальну форму навчання як Літні школи. От скажіть, чому б не поїхати на два 
місяці в Осло вивчати сучасне норвезьке суспільство чи норвезьке мистецтво, 
особливо, якщо Вам покриють усі витрати і навіть нададуть кишенькові гроші? Або 
польську сучасну культуру у Краків чи європейські студії та німецьку мову у 
Штробелі, Австрії? На нашому курсі Вам розкажуть про найпривабливіші і найбільш 
зручні та вигідні можливості навчання влітку. 

http://gazeta.ua/articles/life/392950 
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Напишіть твір на 200 – 250 слів про своє ставлення до літніх шкіл. Дайте відповіді 
на наступні запитання також. 
 
 Чи є у вас особистий досвід із літніми школами? 
 Які позитивні та негативні аспекти літніх шкіл ви можете назвати?  
 Яку літню школу організували б ви, якби у вас була  така можливість? 

Чому? Придумайте для вашої школу влучну назву. 
 

Напишіть, який варіант ви вибрали: ___ 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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