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Fontos tudnivalók 

 
 

Az első feladatban helyre kell állítani a párbeszédet. 
 
A második feladatban rövid választ kell adni a kérdésekre. 
 
A harmadik feladatban meg kell állapítani, miről szólnak a szöveg bekeretezett részei. 

 
A vizsgarészben szótár nem használható. 
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Завдання 1. 
 
Відновіть діалог за зразком. 
 

«Золота скрипка України»: Василь Попадюк 

 Сказати, що Василь Попадюк – музикант-віртуоз, це не сказати нічого. Навіть 
«український Паганіні» – це ще не зовсім те… Попадюк – настільки цікаве явище у 
сучасній музиці, що його треба просто слухати.  Живучи в Канаді з 1997 року, Попадюк 
залишається українцем.  

К.: (0)__А__ 

 
В.П.: – Взагалі-то читати я любив завжди – навіть не можу сказати, як це почалося. 
Моє дитинство проходило у школі, у дворі і вдома. Я приходив додому і читав… У 
часи мого дитинства був страшенний дефіцит книжок, а у мами були знайомства, і вона 
діставала цікаві книжки, яких не можна було побачити ні на полицях книгарень, ні у 
бібліотеках. Оце й був вклад батьків у мою любов до читання. 

К.: (1)_____ 

В.П.:  – Встигав! Домашнє завдання з предметів загальноосвітнього циклу було 
невелике, грав на скрипці чи на фортепіано 3-4 години … А у вільний час читав. 

К.: (2)_____ 

В.П.:  – Я багато всього перечитав… Любив Стендаля. Років у 12 прочитав 
«Американську трагедію» Драйзера. Російську класику полюбляв, Толстого, 
Достоєвського... 

К.: (3)_____ 

В.П.:  – Мені нічого не забороняли читати – якогось спеціального добору літератури не 
було. Певно, що ми читали «Кобзар» Шевченка, твори Гната Хоткевича (його «Олексу 
Довбуша» я прочитав у 16 років), Стефаник мені дуже подобався…  

К.: (4)_____ 

В.П.:  – Особисто мої діти чомусь читають більше… Особливо старша – постійно бачу 
її з книжкою. 

К.: (5)______ 

В.П.:  – Аякже! Завжди і багато. Між іншим ми ж дружимо з Іваном Малковичем, тому 
коли я приїжджаю до нього, він мені дарує класні дитячі книжки! У нього чудове 
видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»! 
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К.: (6)_______ 

В.П.:  – Це складне запитання… Мені здається, що ще років 10 тому був великий 
підйом, а зараз певний спад. Відразу після розвалу Союзу, коли стало більш-менш 
свобідно, не стало цензури, з’явилося дуже багато всього – така потужна хвиля 
піднялася! А зараз якось не так… А може, просто я зараз менше слідкую.  

К.: (7)_______ 

В.П.:  – Я в дитинстві дуже любив фантастику … Потім захопився детективами. А вже 
потім почав читати більш дорослу, філософську літературу…  

К.: (8)_______ 

Що ж стосується сучасної літератури, то часто так бувало, що я читав книжки якогось 
автора, а потім випадково з ним знайомився. Спочатку відкрив для себе Андруховича, а 
потім він мені подарував повне зібрання власних творів. Так само я Шкляра читав, 
Жадана… Коли Сергій хотів подарувати мені свою книжку, я сказав, що у мене така 
вдома є. Він так здивувався, що його твори можна почитати в Канаді! Багато з ким мені 
поки що не пощастило познайомитися – от, наприклад, Ірена Карпа, читав її, мені 
сподобалося. 

К.: (9)______ 

В.П.:  – Ні, іноді краще не знати автора. Бо бувало таке – не хочу називати прізвищ – 
що я уявляв людину зовсім іншою… 

К.: (10)______ 

В.П.:  – Я купую книжки. Був у мене один кумедний випадок. Поїхав я на Україну, і 
Соломія, дружина моя, мені вручила список книжок, які я мав привезти. Ходив-ходив 
по Львову – жодної книжки не можу знайти! От сиджу я на каві – бо я люблю каву – і 
чую: люди говорять про книжки. Думаю, а раптом вони мені що підкажуть? Підходжу 
до них: добридень, перепрошую, що втручаюся… А вони мене впізнали – може, тому, 
що моя морда тоді висіла повсюди, у нас був в оперному театрі концерт. Один каже: а я 
видавець! Другий: а у мене своя книгарня – давайте ваш список і зайдіть за цією 
адресою за годину! І весь мій список у нього виявився… 

http://vsiknygy.net.ua/reader/28330/ 
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А 
– Ти любиш читати усе своє свідоме життя – а пам’ятаєш, як у 
тебе це почалося? Батьки посприяли? Школа? 

Б – А ти їм читав, коли вони були маленькими? 

В – А є у тебе улюблені літературні жанри? 

Г – Улюблених авторів ти тоді мав? 

Д 
– У музичній школі навантаження були досить серйозні, але ти все одно 
встигав читати? 

Е 
– У тебе завжди виникає бажання познайомитися з автором, якщо 
книжка сподобалася? 

Ж 
– Як тобі здається – порівняно з тим, що ти читав у дитинстві, сучасна 
література розвивається чи деградує? 

З 
– Скажи як батько трьох дітей: за твоїми спостереженнями, підростаюче 
покоління читає менше, ніж ми? 

І 
– Ти консерватор, який воліє читати паперові книжки, чи поціновувач 
електронних? 

К 
– Ти ріс у сім’ї доволі націоналістичній – це якось позначалося на тій 
літературі, яку ти читав? 

Л – А що ти можеш скзати про сучану літературу? 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 

          10  
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Завдання 2. 
 
Прочитайте текст про нові надходження Національного художнього музею. Дайте 
коротенькі відповіді на запитання за зразком. 
 

Нові надходження Національного художнього музею 
 
 Приватні колекції тим цікаві, що з ними пов’язані приватні історії із поривами 
несподіваної відвертості, щирості та щедрості. Це особлива сторінка історії культури, 
де переважають білі плями, але вони правлять за ефектне тло для яскравих епізодів. 
Переконатися в цьому нещодавно мали змогу співробітники Національного 
художнього музею. А призвідником став колекціонер, підприємець і меценат з Черкас 
Юрій Вязьмітінов. Він передав до фондів шість ікон XVII—XVIII століття, різьблені 
царські врата цього ж періоду та чотири картини з традиційним сюжетом «Козак 
Мамай». Подібних за масштабом і значенням надходжень (саме барокових пам’яток) не 
було в музеї понад чверть століття.  
 
 У цих образах втілено характерні технологічні та стильові риси зрілого 
українського бароко, де автентичні художні традиції органічно поєдналися зі світовими 
образотворчими тенденціями, світлотіньове моделювання та портретна 
характеристичність із орнаментальним декором. Походження речей нині точно 
встановити важко. Функціонально ікони і врата храмові – з іконостасів. Скоріш за все, 
їх було виконано на замовлення і коштом представників козацької старшини. Це, по 
суті, і все, що змогли сказати експерти, візуально обстеживши ці твори.  
 
 Сам донатор міг повідомити ще менше, хіба тільки, що на колекцію він натрапив 
зовсім нещодавно у Росії, в одному з приватних зібрань, куди вона, очевидно, 
потрапила ще під час однієї із воєн або революцій.  
 
 Треба зазначити, що образотворче мистецтво навряд чи можна віднести до 
прямих колекціонерських зацікавлень Юрія Вязьмітінова. Він родом з Черкащини, й 
колекціонування для нього починалося з юнацько-ідеалістичних візій власного 
родоводу та знахідок, що їх, здавалося б, підкидала земля, обтяжена історією, — 
особливо батальною. Вязьмітінов — тонкий знавець і пристрасний збирач холодної 
зброї, зокрема — козацької. Мріє відшукати справжню шаблю Богдана Хмельницького, 
вірить, що вона ще покоїться в землі десь в околицях Суботова разом із тілом гетьмана, 
місце поховання якого теж, до речі, залишається невідомим. Шабля ж, яка експонується 
у Варшавському національному музеї, викликає у нього глибокий сумнів. Ну не могла 
належати гетьману зброя із такої низькоякісної сталі, впевнений колекціонер, адже в 
той час майстри ще володіли секретами дамаської сталі й козацька верхівка була 
озброєна шаблями, виготовленими саме за цією технологією. А от пієтет до ікон Юрію 
прищепила його бабця по батьківській лінії. 
 
 Юрій Вязьмітінов наголосив, що з музеєм має справу вперше, поповнити фонди 
Національного художнього мецената переконав його друг і земляк Микола Бабак. Пан 
Вязьмітінов зізнався, що це рішення приймалося непросто й супроводжувалося 
тривалими ваганнями, однак тепер він переконаний, що саме в музейній збірці ці речі 
якнайкраще збережуться, будуть доступні для дослідників і публіки.  
 

Микола СКИБА 
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0. 
Скільки нових експонатів подарував 
Юрій Вязьмітінов музею? 

Одинадцять. 

11. Де знайшов Юрій Вязьмітінов ці речі ?  

12. 
Чому Юрій Вязьмітінов вирішив передати 
мистецькі вироби музею? 

 

13. Кому належали ці барокові пам’ятки?  

14. 
Елементами чого були царські ворота та 
ікони? 

 

15. 
Що думає Юрій Вязьмітінов про шаблю 
Хмельницького, яка знаходиться у 
Варшаві? 

 

16. 
Коли останнім разом музей отримав такі 
вартісні пам҆ятки? 

 

17. 
Від кого навчився Юрій Вязьмітінов 
цінити ікони? 

 

18. Що колекціонує Юрій Вязьмітінов?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
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Завдання 3. 
 
Прочитайте текст про «Емблематику». Про що йдеться у позначених літерами 
частинах тексту? Виконайте завдання за зразком. 

Емблематика 

Емблематика (від гр. «вставка, рельєфна прикраса») досліджує емблеми — умовно-
символічні зображення понять чи ідей, виконані у графічній або пластичній формі, 
що мають конкретний зміст і не потребують спеціального витлумачення.  
 
 У греків термін “έμβλήμα” первісно означав прикрасу, виконану переважно в 
техніці інкрустації, а згодом він поширився на всякі інші рельєфні прикраси на 
предметах з іншого матеріалу, збірні художньо-ремісничі вироби. У сучасній 
термінології використовується також визначення такого різновиду емблеми, як “лого” 
— графічний знак, символ чи якесь інше зображення торговельної марки або бренду, 
що має стале виконання з постійною графічною і кольоровою основою та 
використанням особливих шрифтів. Емблему іноді трактують як різновид алегорії, але 
вона різниться від останньої тим, що можлива лише у малюнку та виробах пластичних 
мистецтв. Своєрідними емблемами є герби й прапори, але відтоді як їх почали 
спеціально вивчати відповідно геральдика й вексилологія, сфера емблематики 
звузилася і охоплює тепер переважно негеральдичні знаки.  

 Із другої половини ХVІ ст. стали видаватися спеціальні збірники емблем, які 
метафорично пояснювали різноманітні богословські, політичні та етико-побутові 
поняття.   

Серед них варто виділити “Емблеми” Андреа Альціаті (Ауґсбурґ, 1531), що протягом 
наступних 250 років перевидавалася в різних країнах близько 130 разів. Український 
вчений-енциклопедист Нестор Амбодик-Максимович здійснив перекладне 
видання “Символы и емблемата» (Амстердам, 1705), яке згодом кілька разів 
перевидавалося.  

  

Емблеми виникли на початку людської життєдіяльності і застосовувалися в релігійних 
культах, а також як атрибути влади, знаки власності, ремісничі клейма, цехові знаки, 
символи на печатках тощо. На основі емблем сформувалися середньовічні герби, а 
теперішнє своє значення вони отримали тільки у ХVІ—ХVІІІ ст., коли великої 
популярності набули алегорії. 

Такі збірники значно вплинули на літературу, а також на образотворче і декоративно-
прикладне мистецтво тієї епохи. Наприклад, характерним для культури маньєризму і 
бароко був жанр літературно-художньої емблеми, в якому символічне зображення 
подавалося переважно з коротким девізом і докладнішим дидактичним текстом. 
На Україні у цей період набули популярності зображення гербів у супроводі 
панегіричних віршів або епітафій.  

А 

Б 
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Алегорична емблема стає обов’язковим елементом оформлення книг, оздоблення 
ужиткових речей, архітектурного декору. 

 Проте з другої половини ХVІІІ століття емблема поступово втрачає самостійне 
значення у живопису й літературі і зберігається як частина декоративного оформлення. 
  

Зі становленням військового та цивільного однострою спеціальні емблеми починають 
відігравати роль знаків розпізнавання. Від кінця ХІХ — початку ХХ століть емблеми 
стають майже обов’язковим атрибутом спортивних товариств, громадських і 
політичних об’єднань, видавничих спілок і т. п. Поширюється практика 
формування на основі колишніх ремісничих клейм різних знаків для товарів і 
послуг.  

   

   

Предметом дослідження емблематики є розвиток різноманітних емблем, лого, знаків 
для товарів і послуг, з’ясування їхнього змісту й походження, вивчення 
взаємовпливів, оцінка художнього й історичного значення та соціальної функції. 
Основним об’єктом дослідження емблематики є різні види знаків у графічному 
чи пластичному виконанні, які відображають конкретну ідею і мають 
визначений зміст.  

 Українська емблематика поєднує в собі сукупність емблематичних пам’яток, які 
територіально й історично пов’язані з Україною. Тепер вивчення емблематики 
необхідне також і з огляду на її широке застосуванням у різних сферах суспільного 
життя.   

Сьогодні особлива увага приділяється знакам на товари та послуги або торговельним 
маркам, функціонування яких визначається українським законодавством і які 
реєструються у встановленому порядку. Цей тип емблем охоплює позначення, за якими 
товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших. Такими 
позначеннями можуть бути слова, цифри, зображальні елементи, комбінації кольорів. 
Торговельна марка є об’єктом промислової власності, юридичний захист котрого 
здійснюється відповідно до чинного законодавства, а на міждержавному рівні 
охоплює всі країни, що підписали Мадридську угоду про міжнародну 
реєстрацію знаків. 

 

Андрій Гречило  

Початок становлення української емблеми як наукової дисципліни можна датувати 
1960-ми роками. Триває напрацювання методології, досліджуються нові 
знахідки, чиняться спроби класифікувати й систематизувати зібраний матеріал і 
сформувати терміносистему.  
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19.  Стародавня історія емблем. 

20.  Зв̓язок емблематики та літератури. 

21.  Виникнення емблематики, як науки. 

22.  Широке розповсюдження емблем. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 8   
3. feladat 7   

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 a baloldali oszlopban megadott szó alapján kell képezni a mondat 
értelmének megfelelő más szófajú szót. 
 
A második feladatban a zárójelben megadott számneveket kell szavakkal beírni a mondatba  
a hozzájuk tartozó szavak megfelelően ragozott alakjával. 
 
A harmadik feladatban be kell illeszteni a megfelelő elöljárószót a szövegbe. 
 
A negyedik feladatban a megfelelő szemléletű igealakot kell felszólító módba tenni. 
 
A vizsgarészben szótár nem használható. 
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Завдання 1. 

Прочитайте текст «Хто, коли, де і як придумав швейну машину?» та виконайте 
завдання за зразком. 

Хто, коли, де і як придумав швейну машину? 

 
шити 

 
 
 

драма 
 
 

особливий 
 
 

користь 
 
 
 

багато 
 

робота 
 

 
смерть 

 
 
 
 

вдалий 
 

один 
 
 
 
 
 

суперечити 
 

практика 

 
 ___ Шиття (0)___ настільки важливе у житті людини, 
що будь-яку машину, що вміє шити, просто не можна було не 
винайти. Історія винаходу швейної машини повна 
________________ (1), а часом і трагічних подій.  
 Перша швейна машина була винайдена англійцем 
Томасом Сейнтом. В 1790 році він запатентував машину, що 
володіла вже багатьма ________________ (2) сучасних машин. 
Вона в основному призначалася для роботи зі шкірою, але так і 
не була ________________ (3), і винахідник не витяг із неї 
ніякої вигоди. 
 В 1830 році бідний французький кравець Бартелемі 
Тімоньє винайшов швейну машину, що вже 
__________________(4) походила на сучасну модель. Вона вже 
стала практично використовуватися у Франції, але розлютована 
юрба ___________________(5), що боялись втратити роботу, 
рознесла завод і поламала машини. Тімоньє 
________________(6) у бідності. 
 Майже в той же час у Нью- Йорку Вальтер Хант 
винайшов швейну машину, у якій була вигнута голка з вушком 
на кінчику. Ця голка пропускала через тканину петлю нитки, 
що зачіпала друга нитка, утворюючи так званий «човниковий 
стібок». Але Ханту так і не ______________________(7) 
одержати патент! 
 Честь одержання патенту на __________________(8) 
швейну машину, що ввійшла у вживання, належить Эліасу Хоу. 
В 1851 році свою швейну машину запатентував у Сполучених 
Штатах Ісаак Зінгер. Між Зінгером і Хоу розгорілась 
_______________________(9) про першість, яку вдалося 
виграти Хоу. В результаті він мав можливість одержувати 
відрахування  ___________________(10) з кожного типу 
швейних машин, що тоді випускалися. 
http://lifetips.org.ua/1624-hto-koli-de-yak-pridumav-shveynu-mashinu.html  
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Завдання 2. 
 
Прочитайте текст про невідомі науці види тварин та рослин. Розкрийте дужки за 
зразком. 

Майже 90 відсотків видів тварин і рослин до цих пір науці не відомі 

 На планеті Земля проживає близько (8,7 мільйон....)  _____вісім цілих сім 
десятих мільйонів____(0) видів рослин і тварин, більша частина з яких науці ще не 
відома, стверджують експерти. 

 Вчені прийшли до такої цифри після того, як застосували новий більш точний 
підхід для оцінки кількості видів. Раніше вважалося, що всього існує від (3 - 100 
мільйон....) __________________________________________________ (11) видів, що 
живуть на Землі. 

У дослідженні стверджується, що на Землі проживає близько (6500000 вид...) 
_______________________________________________________ (12), а (2,2 мільйон...), 
______________________________________________________ (13), тобто (майже ¼) 
______________________________ (14) всіх видів знаходиться в океані. 

 Однак, (86 відсот...) ___________________________________________ (15) усіх 
наземних видів і (91 відсот...)  ___________________________________________ (16) 
всіх морських видів ще не розкриті, не описані і не зареєстровані. 

 “Питання про те, скільки видів існує на Землі, цікавило вчених протягом 
багатьох століть”, – заявляє автор дослідження Д-р Саміло Мора з Гавайського 
Університету. Відповідь на це питання особливо важлива, адже активність і вплив 
людини прискорює темпи вимирання. Багато видів зникнуть ще до того, як людина 
дізнається про їх існування, про їх унікальні функції в екосистемі та їх потенційний 
внесок у поліпшення людського благополуччя. 

 Експерти Перепису населення Океану – великого проекту про життя в океані –
розробили новий спосіб оцінки числа видів. Система, що використовується для опису 
видів була створена в (1758 ро....) 
___________________________________________________________________________
_________________ (17)  шведським ученим Карлом Ліннеєм. З тих пір було описано та 
впорядковано близько (1,2 мільйон...) __________________________________________ 
(18) видів,  тобто близько (1000000) ________________________________ (19) на землі і 
(250000)  ___________________________________________________ (20) в океані. 

 
http://cikave.org.ua/bio/majzhe-90-vidsotkiv-vydiv-tvaryn-i-roslyn-do-tsyh-pir-ne-rozkryti/ 
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Завдання 3. 
 

Прочитайте текст про хімічну “пам’ять” води. Вставте відповідні прийменники за 
зразком. 

Вода має хімічну “пам’ять” 

 «Вода має хімічну “пам’ять”, зберігаючи інформацію ________ (21) організми, 
які знаходилися в ній ________ (22) вигляді одиничних органічних молекул. Ми 
навчилися визначати, частиною яких організмів були ці молекули і як давно вони 
потрапили у воду», – сказав співробітник Інституту полярних досліджень імені 
Альфреда Вегенера, професор Борис Кох. 

 ________ (23) словами вченого, у воді після розпаду органічної речовини 
________ (24)  довгий час залишаються його одиночні молекули, які вченим вдалося 
вивчити за допомогою надточного мас-спектрометра. 

 ________ (25) точки зору хімії цей феномен поки не має пояснення, оскільки 
«________ (26) загальному випадку» органічні молекули повинні швидко розпадатися 
на воду, СО2 та інші гази. 

 Вчені вважають, що застосування такої технології може послужити вирішенню 
різноманітних наукових завдань, зокрема, визначати шляхи рідкісних морських ссавців 
____ в (0)___ океані. 

 Співробітники Інституту планують наступного літа в Антарктиці взяти проби 
вод поблизу колоній південних морських слонів, щоб підтвердити цю гіпотезу, а також 
припущення про те, що тварини, можливо, можуть орієнтуватися у воді «________ (27) 
запаху», відчуваючи підвищення концентрації тих або інших молекул. 

 «Коли відома хімічна формула кожної молекули та її атомарний склад, ми 
можемо зрозуміти, частиною якого організму вона була колись. Це свого роду сліди, 
які ми розшифровуємо. Механізм нагадує розповсюдження запаху в повітрі – в такому 
вигляді вода зберігає свою «пам’ять», – пояснив Кох. 

techno.bigmir.net/discovery 

за, з, по, про, в, на, у 
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Завдання 4. 

Прочитайте сценарій новорічного свята «Бал-маскарад». Доберіть відповідний 
вид дієслова і вставте у речення у формі наказового способу за зразком. 

Сценарій новорічного свята «Бал-маскарад» 

"Ідея: провести новорічне свято в масках або карнавальних костюмах".  
 
(Красити-прикрасити) ___________________________ (28) зал і столики новорічними 
композиціями. Чим більше буде новорічного дощику та серпантинів, тим краще. 
(Підбирати-підібрати) ___________________________ (29) з колегами свою новорічну 
музику, яку ви хочете слухати і (робити-зробити) __зробіть_ (0)  собі новорічний диск.  
 
На вечір можна запросити Діда Мороза та Снігуроньку. Але тільки в тому випадку, 
якщо у вас є на це гроші. Якщо Дідом Морозом та Снігуронькою одягнуться ваші 
колеги, свято буде веселішим і затишнішим.  
 
Обов'язково (покупати-купити) ___________________________ (30) подарунки.  
 
Для створення відповідної атмосфери новорічного свята над входом до ресторану 
(писати-написати) ___________________________ (31) «Вхід без карнавального 
костюма заборонено». І біля дверей поставте двох охоронців у масках зайчиків.  
 
Біля входу поставте стіл із коробкою. (заповняти-заповнити) _____________________ 
(32)  її різними дитячими масками, ріжками, коронами. Охорона на вході не має права 
пропускати людей без масок та карнавального костюма. Ваші колеги можуть вибрати 
собі маску із коробки.  
 
Дід Мороз зі Снігуронькою вітають гостей та розпочинають конкурси.  Дід Мороз 
може оголосити: «Всі зайчики на сцену». І всі одягнені в маски зайчиків повинні вийти 
на сцену. (Пропонувати-запропонувати) ___________________________ (33) їм 
жартівливий конкурс «Хто з'їв морквину?»  
 
Коли гості відпочили, поїли, попили, (оголошувати-оголосити) 
___________________________ (34) наступний конкурс. Снігуронька проведе смішний 
конкурс «Мавпа».  
 
Радійте, (жартувати-пожартувати) ___________________________ (35), вашого доброго 
настрою повинно вам вистачити до наступного Нового року. 
 

http://ninka.org.ua/scenariyi-svjat/novij-rik/427-scenarij-korporativnogo-novorichnogo-svyata-bal-
maskarad.html?do=holiday&f=1&as=9776 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 10   
3. feladat 7   
4. feladat 8  

Feladatpont összesen 35   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
      
  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 

 
 
 
A vizsga három feladatból áll. 
Az első feladatban meg kell állapítani melyik mondatbefejezés helyes. Mindkét változat lehet 
igaz. 
 
A második feladatban rövid választ kell adni a kérdésre. 
 
A harmadik feladatban meg kell állapítani igaz vagy hamis az állítás. 

 
A vizsgarészben szótár nem használható. 
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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 зовнішнє незалежне оцінювання в Україні. Встановіть, яке 
з наведених тверджень вірне. Увага: обидва твердження можуть бути вірними! 
Виконайте завдання за зразком. 
 
 

0. Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні розпочали із тесту 
_________________ . 
а. з хімії 
б. з біології       

 
 
 

1. У минулому році анулювали результати незалежного оцінювання у 
_________________________. 
а. 600 випадках 
б. 700 випадках 

 
 

2. Найменше абітурієнтів бажає складати іспит із _________________________ . 
а. російської мови 
б. хімії 

 
 

3. Після апеляції бали можуть _________________________ . 
а. понизити 
б. підвищити 

 
 

4. До нововведень процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
належить _________________________ . 
а. встановлення детекторів брехні 
б. встановлення металодетекторів 

 
 

5. Оскаржити результати тестування можна _________________________ . 
а. після отримання результатів 
б. протягом трьох днів 

 
 

6. Для того, щоб не анулювали результати зовнішнього незалежного оцінювання, 
мобільні телефони ________________________ . 
а. треба залишити поза аудиторією іспиту 
б. треба вимкнути 

 

а б 

а б 

а б 

а б 

а б 

а б 

а б 
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7. Абітурієнти, що складатимуть іспит мовою національних меншин України 

зможуть прочитати завдання  _________________________ . 
а. мовою національної меншини 
б. мовою національної меншини та українською мовою 

 
 

8. Школяр-француз, що використовував засоби передачі інформації під час 
тестування, не може проходити тестування протягом п҆яти років, тому що  
_________________________. 
а. правила дуже жорстокі 
б. його вчинок аморальний. 

 
 
 
 
 
 
Це кінець першого завдання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

а б 

а б 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 
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írásbeli vizsga, III. vizsgarész 6 / 8 2015. május 26. 
1411 

Ukrán nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
Завдання 2. 
 

Прослухайте текст про цікаві факти з історії українського театру. Дайте 
коротенькі відповіді за зразком. 

 
 
 

0. 
В якому місті найбільше театрів в 
Україні? 

У Києві. 

9. 
Якою мовою можна прочитати опис 
першої драматичної вистави в Україні? 

 

10. 
Ким був видавець першої великодньої 
драми? 

 

11. 
В якому місті розпочав свою діяльність 
перший український аматорський театр? 

 

12. 
Хто написав шкільну драму «Олексій, 
чоловік божий»? 

 

13. 
У якій області України (крім Київської) 
розташовано найбільше театрів? 

 

14. 
Де знаходиться найдавніше зображення 
театральної вистави в Україні? 

 

15. 
На початку якого століття був створений 
перший стаціонарний театр в Україні? 

 

16. Як називався перший професійний театр?  

 

 
 
Це кінець другого завдання. 
 
 
 
 
 
 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 

        8  
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Завдання 3. 
 
Прослухайте текст про Коко Шанель. Виконайте завдання за зразком. Вірне чи 
невірне наступне твердження? 
 
 
 
 

 

0. Коко Шанель народилася у ХХ столітті. – 

17. 
Габріель Шанель перетворилася у Коко Шанель завдяки 
собаці. 

 

18. 
У 50-х роках Коко Шанель впала у розпач, коли 
журналісти розкритикували її нову колекцію. 

 

19. 
Коко Шанель запропонувала не ходити на похорони у 
чорному. 

 

20. Офіційно духи Chanel № 5 рекламувала Мерілін Монро.  

21. Наприкінці свого життя Коко Шанель жила у Франції.  

22. Головною рисою одягу Коко Шанель була простота.  

23. 
На початку своєї кар̓єри Коко Шанель почала торгувати 
купальними костюмами. 

 

24. 
Коко Шанель багато працювала на розробкою своїх 
моделей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. 18. 19. 20. 23. 22. 23. 24. Max. Elért 

        8  

 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2015. május 26. 
1411 

Ukrán nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 8   
2. feladat 8   
3. feladat 8   

Feladatpont összesen 24  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
      
  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 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. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 
 

Ügyeljen a megadott szószámra! 

Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szóinter-

vallumtól, az pontlevonással jár. 

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 piszkozatot – amennyiben van – át kell húzni. 

 
A vizsgarészben szótár használható. 
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Завдання 1. 
 
Прочитайте нижченаведену цитату та напишіть твір (на 120 – 150 слів) про 
здоров'я людини.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Що належить до головних складових здорового способу життя? 
 Чому псують наше здоров'я вживання алкоголю, тютюнопаління, уживання 

наркотиків? 
 Що вам треба змінити у своєму житті для того, щоб зберегти своє здоров'я? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наше здоров'я залежить від таких основних чинників: 
 
Спадковості – на 20%,  
Рівня медицини – на 10%, 
Екології – на 20%,  
Способу життя – на 50%. 
 
Спосіб життя – це той чинник здоров'я, який майже цілком залежить від 
нашої поведінки. Так що половина здоров'я залежить від тебе, тому своє 
здоров'я можна поліпшувати або псувати. 

 http://startmusicom.blogspot.hu/2013/04/blog-post_28.html 
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Завдання 2. 
 
Виберіть один із варіантів завдань – А або Б – і виконайте його. 
 
Варіант А. 
 
Прочитайте нижченаведену цитату про розвиток інформаційних технологій. 
Напишіть свою точку зору (на 200 – 250 слів) про ці думки. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сформулюйте своє ставлення до цих явищ. 
 Які суспільні, економічні та політичні наслідки інтенсивного розвитку 

інформаційних технологій та систем ви можете перерахувати? 
 Яким чином ви забезпечуєте безпеку інформації в мережі? 
 

 
Варіант Б.  
 
Прочитайте інформацію про акцію випускників сербських гімназистів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Випускники гімназії  40-тисячного містечка Пірот у Сербії вирішили 
відмовитися від дорогих суконь і костюмів на випускний вечір. Заощаджені гроші 
підлітки вирішили віддати важкохворим дітям зі свого міста, які потребують 
допомоги. Усього школярі та викладачі зібрали 310 тисяч динарів (приблизно 2750 
євро). Після урочистостей у гімназії випускники пройшли по центру міста у 
футболках із написом «Твої 5 хвилин блиску – чиєсь ціле життя». Вчорашні 
школярі кажуть, що вони хотіли зробити щось таке, щоб їх запам'ятали, а також 
дати приклад наступним поколінням. 

http://ua.korrespondent.net/world/1565888-u-serbiyi-vipuskniki-vidmovilisya-vid-dorogogo-vbrannya-
viddavshi-zekonomleni-groshi-hvorim-dityam 

«Бурхливий розвиток інформаційних технологій та систем обміну інформацією 
спричинив виникнення нових засобів комунікації між людьми та 
розповсюдження важливої інформації в реальному часі. Основними і найбільш 
розповсюдженими такими засобами є різноманітні соціальні мережі, 
інформаційні розсилки, сайти новин, твіттер, блоги тощо. Нова медіа активно 
перебирає на себе функції звичайних засобів масової інформації. Проте дані 
системи мають також свої проблеми, а саме безпека інформації та її 
достовірність.» 

http://politiko.ua/blogpost91742
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Напишіть твір на 200 – 250 слів про те, які думки виникли у вас під час читання 
тексту. Дайте відповіді на наступні запитання також. 
  
 
 Яке значення має випускний вечір та закінчення школи у житті школярів 

та викладачів? 
 Яким буде випускний вечір у вас? 

 
Напишіть, який варіант ви вибрали: ____ 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Íráskép 1   

1. feladat összesen 10  

II. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
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 Dátum: ………………………… Dátum: ………………………. 
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