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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 megfelelő szöveg betűjelét kell a mondat mellett szereplő keretbe írni. 
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Завдання 1. 
 
Прочитайте текст про гіпопотама. Позначте у відповідній клітинці, за зразком, 
вірне чи невірне наступне твердження. 
 
 
 
 

Чому гіпопотама так назвали? 
 
 
Багато дивного пов'язано з цією твариною, в тому числі її назва. Слово "гіпопотам" 
означає "річковий кінь". Тварина отримала свою назву частково тому, що багато часу 
проводить у воді. А коня вона нагадує своїми розмірами, великими широкими ніздрями 
й маленькими вухами. 
Насправді найближчий родич гіпопотама з нині мешкаючих тварин - свиня. Гіпопотам 
набагато більший за будь-якого коня. Гіпопотам може бути 3,5 метри завдовжки й 
важити до 3,5 тонн. 
У цієї тварини найбільший рот з усіх ссавців, за винятком кита. У нього 2 ікла на 
верхній щелепі й 4 на нижній. Коли гіпопотам нападає, він може вбити маленьку 
тварину єдиним укусом. Хоч звичайно він швидше ховається, ніж нападає. У більшості 
випадків гіпопотам ховається у воді. 
Це створіння бігає так само швидко, як людина. У воді він може "тонути", як камінь, а 
потім виринати. Коли гіпопотам виринає, над поверхнею показуються величезні ніздрі, 
очі й маленькі вуха. Він майже непомітний, але може дихати, нюхати, бачити й чути. 
Коли тварина занурюється у воду, вона закриває ніздрі, щоб не пускати воду. Вона 
може ходити по дну й збирати соковиті водяні рослини, якими охоче харчується. 
Гіпопотам легко може знаходитися під водою 8 - 9 хвилин. 
У гіпопотама апетит відповідає розмірам. Тварини, що мешкають в зоопарках, з'їдають 
45 кг їжі щодня. Ті, що мешкають у дикій природі, харчуються різними видами 
річкових рослин і травою. 
Гіпопотами звичайно харчуються вночі, а вдень відпочивають. 
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0. Слово “гіпопотам” означає коня, що живе в річці. + - 
1. 

Гіпопотама назвали річковим конем, тому що він завжди був у 
воді. + - 

2. Свиня – родич гіпопотама. + - 
3. Гіпопотам не такий великий, як кінь. + - 
4. Вага гіпопотама досягає шести тон. + - 
5. Людина бігає швидше за гіпопотама. + - 
6. Гіпопотам не любить нападати, він краще ховається у воді. + - 
7. Гіпопотам вміє тонути, як камінь у воді. + - 
8. Гіпопотам ходить по дну. + - 
9. Гіпопотам може бути під водою двадцять хвилин. + - 
10. 

В зоопарках гіпопотами кожен день з`їдають майже 50 
кілограмів їжі. + - 

11. Вночі гіпопотами відпочивають. + - 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 12 2014. május 26. 
0802 

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

 
Завдання 2. 
 
 
 
Прочитайте текст “Фільм про Андерсена”. Дайте коротенькі відповіді на питання 
за зразком. 

 

 

Фільм про Андерсена 
 
 
Режисер Ельдар Рязанов збирається зробити свій внесок у святкування 200-річчя від 
дня народження великого датського казкаря Ганса Крістіана Андерсена. Цей ювілей 
широко відзначатиметься у 2005 році, як важлива дата в історії всієї світової культури. 
Ельдар Рязанов, за його признанням, зачитувався казками Андерсена з дитинства, а 
зняти фільм про казкаря – це його давня мрія, але тільки тепер з'явилася можливість 
реалізувати її. "Сценарій майбутнього фільму ми написали разом з моїм колегою 
сценаристом Іраклієм Квірікадзе. Це буде художній переказ біографії Андерсена на 
історичному тлі, куди увійдуть також фрагменти з багатьох його казок", – повідомив 
режисер в інтерв'ю. 
Як розповів Рязанов, він вже побував у Данії, відвідав місця, пов'язані з Андерсеном, 
але основні зйомки проходитимуть на студії "Мосфільм". У стрічці будуть задіяні 
російські актори, а от образ самого казкаря створить на екрані датський артист. Зйомки 
нового фільму режисер планує розпочати в січні і завершити до кінця лютого, якщо 
вдасться вирішити всі фінансові проблеми. Рязанов повідомив, що це буде його 25-й і 
останній фільм, після якого він має намір завершити свою кінокар`єру. 
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0. Хто такий Ганс Крістіан Андерсен? Датський казкар. 

12. Що хоче відсвяткувати Єльдар Рязанов?  

13. В якому році буде відзначатися ювілей?  

14. Як ставиться Рязанов до казок Андерсена?  

15. Про що вже давно мріє режисер?  

16. Коли з`явилась можливість зняти фільм?  

17. З ким Рязанов писав сценарій?  

18. Про що буде фільм?  

19. 
Де Рязанов відвідав місця, пов'язані з 
Андерсеном? 

 

20. Де проходитимуть зйомки фільму?  

21. Хто буде грати роль казкаря?  
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Завдання 3. 
 
Позначте, за зразком, до якої інформації  - А, Б, В, чи Г - відноситься наступне 
твердження. 

Короткі відомості 
 

У Севастополі завершився Міжнародний 
фестиваль анімаційних фільмів, і 
переможці отримали свої нагороди. Із 
більше як 600 робіт із 40 країн світу, 
комісія відібрала до конкурсної програми 
128 нових мультфільмів. Україну 
представляли шість анімаційних фільмів. 
Зокрема, “Війна яблук і гусені” Наталії 
Марченкової та “Засипле сніг дороги” 
Євгена Сивоконя. А перлиною фестивалю 
став показ японського проекту “Зимові 
дні” – цикл з 36 однохвилинних фільмів. 
Щоправда, гран-прі фестивалю отримав 
американець слов’янського походження 
Ігор Ковальов за роботу “Молоко”. А 
найкращим фільмом-дебютом визнали 
мультик українця Олександра Шмигуна 
“П’єса для трьох акторів”.  

Німці вирішили створити конкуренцію 
одній із найвідоміших у світі літературних 
премій - Німецьку книжкову премію. Її 
перших лауреатів визначать вже цього 
року. До речі, переможець отримає доволі 
солідну суму – 25 тисяч євро. А поки що 
тривають спекуляції довкола прізвища 
потенційного переможця. Спілка 
німецьких видавців обирає з-поміж 20 
кандидатів. З яких найімовірнішими 
претендентами є 6 письменників. Зокрема, 
це Томас Лєр із романом “42”. Його 
конкурентом є Даніель Келманн, який 
став відомий завдяки своєму похмурому 
роману під назвою “Я і Камінський”. 
Іншими трьома кандидатами є Герт 
Лошютц, Гіла Люстігер та Арно Гайгер. 
Всі троє працюють у жанрі сімейного 
роману. А знана поетка Фредеріке 
Майрьокер виступає зі спогадами про 
свого друга Ернста Яндля.  

У Львові презентували збірку віршів, 
надруковану білими літерами на чорних 
аркушах. Збірка віршів “Чорна чайка” 
Григорія Чопика видрукована нетиповим 
способом – білими літерами на чорних 
аркушах. Фахівці стверджують, що це 
перша книга на пострадянському 
просторі, видрукована у такий спосіб. 
Представники друкарні твердять, що 
друкувати білим по чорному технологічно 
складно та дорого, однак 
експериментуватимуть і далі. А автор 
збірки переконаний, що звичним 
способом друкувати цю книгу не можна 
було. Адже у ній зібрано вірші про 
складні моменти в історії України.  

 

Всеукраїнський фестиваль графіті 
відбудеться в Ужгороді 8 жовтня. 
Художники розмальовуватимуть стіни 
Ужгородського Палацу дітей. Фестиваль 
пройде під знаком річниці Помаранчевої 
революції і називатиметься «Моя 
революція», а гаслом українських митців 
стануть слова «Твори революцію в собі!». 
Графіті давно вже стало невід’ємним 
елементом сучасної молодіжної культури. 
Але для більшості українців воно і до 
сьогодні є чимось нелегальним чи 
негативним, принаймні, незрозумілим. 
Натомість вуличне мистецтво має свою 
естетику та ідеологію. Цьогорічний 
фестиваль буде наймасштабнішим. 
Запланована також зустріч з редактором 
єдиного в Україні спеціалізованого 
журналу графіті «400 мілілітрів».  

 

А 
Б 

Г В 
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0. Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів  проходив у Севастополі. А 

22. Більша частина українського суспільства не розуміє графіті.  

23. Великий фестиваль графіті проводитиметься в Ужгороді.  

24. З України на фестиваль відправили шість мультфільмів.  

25. “Чорна чайка” видрукована білими літерами на чорних аркушах.  

26. Нову книжкову премію надаватимуть у Німеччині.  

27. 
Мультфільм “П’єса для трьох акторів” – це перший фільм молодого 
українського режисера. 

 

28. Григорій Чопик написав вірші про складні моменти історії України.  

29. На фестиваль прислали фільми з багатьох країн світу.  

30. Німецька поетка написала вірш про кохання.  

31. У Львові видали нетипову збірку віршів.  

32. Лауреат нової премії отримає багато грошей.  

33. В Україні існує всього один журнал гріфіті.   
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 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 be kell írni a szavak megfelelő végződését. 

A második feladatban be kell illeszteni a megfelelő szót a felsorolásból a szövegbe. 

A harmadik feladatban, a zárójelben megadott igék megfelelő alakját kell beírni a mondatba. 
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Завдання 1. 
 
Використайте відповідні форми слів за зразком.  
 

Лісовики 

У лісах, за ____давніми_____ (давній) (0) переказами, жили могутні духи лісу — 
лісовики. Усе тіло і навіть одяг у них були сір______ (сірий) (1) або попелястого 
кольору. Лісовики були вкриті волосс_______ (волосся) (2) і дуже різні на зріст: 
завбільшки з людин______ (людина) (3), декотрі такі, як дерева, а декотрі заввишки, як 
трава. А ще люди вірили, що лісовик не має власн_______ (власна) (4) тіні. 

Найчастіше лісовик показувався людям дід______ (дід) (5) з довгою сив______ 
(сива) (6) бородою, з вістряками під носом. Зимою вістряки замерзали і звисали аж до 
землі, як бурульк______ (бурулька) (7) зі стріхи. Такий дід приносив людям щастя: 
якщо його потягти за бороду або вдарити, то він розсиплеться золотими грішми. 

Як будь-які духи, лісовики могли робити людям добро. Часом вони допомагали 
рубати дрова, якщо той, хто прийшов до ліс_____ (ліс) (8), не чіпав живого дерева. 
Вони допомагали тим, хто шанував і беріг ліс, не шкодив лісовим мешканцям. 
Особливо любили лісовики спечений людьми хліб, і тому люди часто залишали в лісі 
для них шматки хліб_______ (хліб) (9). 

За деякими переказами, лісовики мали вогняні очі й вогнян________ (вогняна) 
(10) бороду і могли вказати, де в лісі закопано скарб.  
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Завдання 2. 
 
У тексті “У Парижі «воскресили» Едіт Піаф” деякі слова пропущені. Вставте 
потрібне слово з переліку А – І за зразком. 
 

У Парижі «воскресили» Едіт Піаф 
 
У столиці Франції, в Парижі перед многолюдною публікою з'явилася велика 
французька (0) ___І___Едіт Піаф, яка вже давно померла, рівно сорок два __________ 
(11) тому. Французькі дослідники та інженери відтворили зображення Едіт Піаф за 
допомогою новітніх цифрових технологій. З'явившись на парижській сцені, легендарна 
співачка Едіт Піаф виконала відому _________ (12) "Я не шкодую ні про що". Після 
цього вона з  привітною усмішкою вислухала бурні захоплені аплодисменти, і через 
деякий час просто розчинилася в повітрі, тобто зчезла з очей здивованої публіки. 
Французьким _________ (13), імена яких поки що не розголошуються, вдалося 
створити систему, здатну проектувати тривимірні _________ (14) зображення. Для того, 
щоб їх створити досить мати кілька фотографій або кіноплівок з прототипом, решту 
може змоделювати __________ (15). Зображення співачки Едіт Піаф було створене на 
основі художнього фільму, знятого понад півстоліття тому на одному з _________ (16) 
співачки. При цьому плівок, на яких Едіт Піаф була б зображена у весь зріст, на жаль, 
не залишилося. Саме тому нижня частина тіла легенди французького шансона була 
відтворена за допомогою спеціальної комп'ютерної _________ (17). Глядачі, які були 
присутні на унікальному концерті, стверджують, що віртуальна копія співачки була 
виконана абсолютно достовірно і не відрізнялася від реальної ________ (18). 
Розробники проекту заявили, що планують і далі працювати в цьому напрямку,  тобто 
«відроджувати» відомих акторів та співаків минулого. В недалекому майбутньому вони 
навіть планують влаштувавши великий концерт, в якому братимуть участь як живі, так 
і померлі актори. 

 
А віртуальні 
Б роки 
В інженерам 
Г програми 
Д людини 
Е пісню 
Ж комп'ютер 
З концертів 
І співачка 
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Завдання 3. 

 
Використайте відповідні форми дієслів за зразком.  
 

Перше квітня 
 
 

Перше квітня – це день сміху і жартів в усіх країніх світу.  
Американці ________є_____ (бути) (0) авторами теорії про те, що коли 

людина______________ (сміятися) (19), вона не старіє. Правда, особливо дотепними 
американські першоквітневі жарти не ______________ (назвати) (20). Класика жанру - 
це кинутий на дорогу пухкий гаманець, прив'язаний на мотузочку, або лист паперу з 
надписом «Дай мені стусана!», який непомітно чіпляється на спину. А господарки 
______________ (подавати) (21) на стіл шоколадні тістечка з ватою або крейдою 
всередині, в сільниці ________________ (насипати) (22) цукор.  

У Франції прийнято прикріплювати жертвам на спину симпатичну паперову 
рибку. Гачком її ______________ (чіпляти) (23) на одяг жертви. Таким чином, риба 
_________________ (бовтатися) (24) на спині людини, веселячи оточуючих. 
______________ (йти) (25) собі люди і не підозрюють, що стали «квітневою рибою». 

Ця ж традиція популярна і в Італії, а в Іспанії замість рибки прикріплюють 
бантик.  

У Німеччині та Австрії 1 квітня здавна вважався нещасливим днем. Людині, що 
____________________ (народитися) (26) цього дня, ніби не везло в житті. В селах в 
цей день не _________________ (працювати) (27). Крім того, тут «квітневого дурника» 
ганяли з різними смішними дорученнями: купити в магазині бездонне відро, зозулячі 
яйця або комариного жиру. Особливо легко на такі штуки _______________ 
(попадатися) (28) діти. Цей жарт і сьогодні дуже популярний.  

 
 

 
 

 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Max. Elért 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

Feladatpont összesen 28  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

    
    
      
  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 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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  III. Hallott szöveg értése 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKRÁN NYELV 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2014. május 26.  8:00 
 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 
 
 
 
 

A vizsga három feladatból áll. 

Az első feladatban be kell írni a szövegbe a hiányzó szavakat. 

A második feladatban össze kell kötni a két táblázat megfelelő kereteit. 

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. 
 
 
Послухайте гімн України. Вставте пропущені слова за зразком. 
 

ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА 
 

    ЩЕ НЕ ВМЕРЛИ ___УКРАЇНИ___(0), НІ СЛАВА, НІ ВОЛЯ, 
    ЩЕ НАМ, БРАТТЯ-УКРАЇНЦІ, УСМІХНЕТЬСЯ ДОЛЯ. 
    ЗГИНУТЬ НАШІ ВОРОЖЕНЬКИ, ЯК РОСА НА __________ (1), 
    ЗАПАНУЄМО МИ, БРАТТЯ, У СВОЇЙ СТОРОНЦІ. 
 
            ДУШУ Й ТІЛО МИ ПОЛОЖИМ ЗА НАШУ ______________ (2), 
            І ПОКАЖЕМ, ЩО МИ, БРАТТЯ,  _______________ (3) РОДУ. 
 
    СТАНЕМ, БРАТТЯ, ВСІ ЗА ВОЛЮ ВІД СЯНУ ДО ДОНУ. 
    В  ____________ (4) КРАЮ ПАНУВАТИ НЕ ДАМО НІКОМУ. 
     ________ (5) МОРЕ ЩЕ ВСМІХНЕТЬСЯ, ДІД-_________ (6) ЗРАДІЄ, 
    ЩЕ НА НАШІЙ УКРАЇНІ ДОЛЕНЬКА ДОСПІЄ. 
 
            ДУШУ Й ТІЛО МИ ПОЛОЖИМ ЗА НАШУ СВОБОДУ, 
            І ПОКАЖЕМ, ЩО МИ, БРАТТЯ, КОЗАЦЬКОГО РОДУ. 
 
    А ЗАВЗЯТТЯ,  __________ (7) ЩИРА СВОГО ЩЕ ДОКАЖЕ, 
    ЩЕ СЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ ПІСНЬ ГУЧНА РОЗЛЯЖЕ. 
    ЗА КАРПАТИ ВІДІБ'ЄТЬСЯ,  _______________ (8) СТЕПАМИ, 
    УКРАЇНІ СЛАВА СТАНЕ  ____________ (9) ВОРОГАМИ. 
 
            ДУШУ Й ТІЛО МИ ПОЛОЖИМ ЗА НАШУ СВОБОДУ, 
            І ПОКАЖЕМ, ЩО МИ, БРАТТЯ, КОЗАЦЬКОГО РОДУ. 
 
                                                                    П.ЧУБИНСЬКИЙ 

 
 
 
 
Це кінець першого завдання. 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Max. Elért 
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Завдання 2. 
 
 
Послухайте лист, який написала Наталка своєму братові про зустріч випусників. 
Поєднайте ім`я з відповідною клітиною за зразком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Це кінець другого завдання. 
 
 
 
 
 
 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért 
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хірург (10) 

права рука директора (11) 

на пенсії (0) 
директор (12) 

футболіст (13) 

має двох дітей (14) 

викладач фізики (15) 

Перша вчителька 
Олесь 

Осип 

Настя 

Оксана 

Олена 

Петро 
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Завдання 3. 
 
 
Послухайте текст про італійського мандрівника-велосипедиста. Заповніть 
таблицю за зразком. 
 
 
 
 

0. Януш Рівер здійснює кругосвітню подорож. + - 
16. Італійський мандрівник-велосипедист живе у Римі. + - 
17. Йому нещодавно виповнилося тринадцять років. + - 
18. Батько мандрівника – італієць, а мати - полька. + - 
19. Батько Януша Рівера загинув під час Другої світової війни. + - 
20. Януш Рівер вже багато країн об`їздив велосипедом. + - 
21. Януш Рівер брав участь у Олімпійських іграх. + - 
22. 

Януш Рівер настільки полюбив Україну, що пробуде в цій 
країні більше часу, ніж в інших. + - 

 
 
 
Це кінець третього завдання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Max. Elért 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

Feladatpont összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

    
    
      
  javító tanár 

 
 
Dátum:  ................................................ 

 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

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 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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IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
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  прочитали в газеті об`яву про те, що у вашого улюбленого українського 
актора 7. 12. 2005 року народився син Миколка. На фотографії: щаслива родина – 
мати, батько та дитина. Мати та дитина здорові. Миколка важить 4 кг, його зріст 
56 см.  
У кінці об`яви надрукована електрона адреса актора: simonenko.andrij@portal.ua 
Напишіть вашому улюбленому акторові листа (на 50-80 слів) і поздоровте його з 
народженням дитини. Розкажіть йому, в яких фільмах він вам сподобався 
найбільше всього. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Починайте лист словами: 
Шановний пане акторе! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2014. május 26. 
0802 

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

 
Завдання 2. 
 
Виберіть один з варіантів завдань - А або Б – і виконайте його. 
 
Варіант А. 
 
Ви відпочивали на весняних канікулах у друзів у Будапешті. Сьогодні ви 
отримали в фотоател’є фотографії, що зробили під час цієї подорожі. Ви згадали, 
як добре було в Угорщині. Напишіть листа друзям на 100–120 слів. 
 
 Привітайте друзів.  
 Напишіть, що ви сьогодні розглядали фотографії та згадували Будапешт. 
 Згадайте, як добре ви провели час. Що вам найбільше сподобалось? Де ви були? 

Що ви бачили? 
 Напишіть, яка фотографія вам подобається більше всього і чому. 
 Пообіцяйте друзям вислати поштою декілька фотографій. 
 Напишіть, що на день народження батьки подарували вам маленьку кішку 

Мурку. 
 Запросіть друзів до себе у Чернівці. 
 Підпишіть лист. 

 
 
Починайте лист словами: 
Дорогі Марійко та Петре! 
 
Варіант Б. 
 
У цьому році ви закінчуєте школу. Що ви збираєтесь робити далі? Напишіть на 
100–120 слів листа своєму другові, що живе з батьками в Америці. 
 
 Привітайте Василя. 
 Спитайте, як у нього справи. 
 Напишіть, які у вас плани на майбутнє. 
 Напишіть, яка професія чи професії вас приваблюють. Чому? 
 Спитайте, чи він вже вирішив це питання. Які у нього можливості в Америці? 
 Спитайте друга, коли він наступного разу приїде в Україну. 
 Підпишіть  лист. 

 
Починай лист словами: 
Дорогий Васильку! 
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