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Fontos tudnivalók 

 
 
Az első feladatban meg kell állapítani, miről van szó a szöveg bekeretezett részeiben.  
 
Az második feladatban meg kell állapítani igaz vagy hamis az állítás. 
 
A harmadik feladatban párosítani kell a fogalmat az országgal. 
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Завдання 1. 
 
Прочитайте текст про всесвітній день книги. Визначте, про що йдеться у 
відповідній частині тексту за зразком. 
 

Всесвітній день книги 
 

 
23 квітня – Міжнародний день книги та авторського права! Може, не найбiльше, але 
найкраще диво свiту – це книга.  
Тiльки подумай: ти читаєш про країну, в якiй нiколи не був, i мовби сам опиняєшся у 
цiй незнанiй країнi. Розгортаєш книжку про славних героїв, якi жили давно, декiлька 
сторіч тому, – й ось вони вже перед тобою; чується передзвiн шабель, iржання коней. 
Ти наче стаєш незримим учасником усiх подiй, якимось дивом у минулому або 
майбутньому, мандруючи сторiнками фантастичних творiв... 
 А 

Найперша книжка в iсторiї людства – це кам’яна книга наскельних зображень. А 
далi були книжки на берестi, глинi, пергаментi й нарешті на паперi. Хороша книга – це 
дарунок, заповіданий автором людському родові. Книжка за роки свого існування 
відіграла одну з провідних ролей у розвитку світової цивілізації.  

 
Гігантська, призбирувана віками, бібліотека людства – це надійна скарбниця пам’яти, 
де закарбовано досвід, історію, мрії і прагнення, минувшину, сучасне і майбутнє 
цивілізації.  
 Б 
Надбання цієї книгозбірні починали створювати на камені й металі, на глиняних 
табличках і дерев’яних дощечках, сувоях папірусу й пергаменту, на пальмових листках 
і бересті, папері й електронних носіях. 
 В 

Мінявся матеріал і спосіб виготовлення книжки, та незмінним залишилося її 
призначення: служити збереженню і передачі знань, досвіду, художніх цінностей. 
І тому історія книжки – це невід’ємна частина історії й культури людства. Вона – 
єдина, хоча йде від унікальних давніх манускриптів до сучасних масових видань. 
 

Г 
 

Леонардо да Вінчі писав, що будь-яка людина може знову довести теорему Піфагора, 
але ніхто не може вдруге намалювати "Даму з камеліями", адже кожен художній твір 
неповторний.  
 Д 

Добрі книги не старіють. Їм судилася вічна молодість і оновлення в часі, вони – 
духовне повітря, без якого не може розвиватися людина. Книжки – це тисячолітній 
досвід, який робить безсмертним рід людський на землі. 

Виникнення книгодрукування у східнослов’янських народiв пов’язане з iменами 
трьох видатних першодрукарiв: Швайпольда Фiоля, Франциска Скорини та Iвана 
Федорова. 
  



Ukrán nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 5 / 12 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 
Звичай святкування Дня книжки народився в Іспанії, у Каталонії. Там 23 квітня уже 
понад 80 років існує звичай дарувати в день святого Георгія (Юрія) троянди і книжки 
тим, кого любиш.  
 Е 

 
Троянди символізують кров, пролиту Георгієм у битві з драконом, а книги нагадують 
про сумну дату 23 квітня 1616 року, день смерти Сервантеса, автора книги "Дон-
Кіхот". 
 Ж 

На батьківщині Сервантеса цю дату вшановують конкурсом безперервного 
читання "Дон Кіхота", а у багатьох містах світу можна побачити пам'ятники книзі.  
Всесвітній день книги й авторського права святкують щороку. 23 квітня 1995 
р. Генеральна конференція ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для 
світової літератури. Нині Всесвітній день книги й авторського права святкують у 190 
країнах світу. 23 квітня відбувається багато цікавих заходів. Зокрема, проголошення 
Всесвітньої столиці книги. 
 З 

Проводять виставки, громадські читання, симпозіуми, присвячені проблемам 
захисту інтелектуальної власности та книговидання. 
 
 
 
 
 
 
 

0. Історія книги  Г 

1.  Символіка свята  

2.  Унікальність кожного витвору мистецтва  

3.  Вшанування книги  

4.  Вплив книги на людину  

5 Книжкова скарбниця людства  

6.  Із історії всесвітнього дня книги  

7.  Матеріал виготовлення книги  

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 
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Завдання 2. 
 
Прочитайте текст про дуель і встановіть, правильне (+) чи неправильне (-) 
наступне твердження за зразком. 
 
 

 Дещо про дуель 
 

Слово «дуель» походить від латинського duet — «два». Саме поняття «дуель» 
виникло приблизно в XIV столітті. До цього в Європі існувала традиція судових 
поєдинків — «божих судів». Вважалося, що в такому бою Бог віддає перемогу тому, за 
ким правда.  

З часом дуелі перетворилися на справжній головний біль для європейських 
монархів. Приміром, за відносно недовгий період –16 років – правління короля Франції 
Генріха IV під час «поєдинків честі» загинуло майже 9000 дворян. Не дивно, що в 
більшості європейських країн дуелі були суворо заборонені, а їх учасникам загрожувала 
смертна кара.  

Дуелі іноді проводилися по найбезглуздішим правилам і з найдивніших причин. 
Приміром, в XVII столітті в Лондоні відбулася дуель … на сокирах. Два аристократа 
з’ясовували стосунки в темному підвалі, намагаючись зарубати один одного. 
Закінчилася дуель примиренням, адже суперники дуже швидко втомилися – сокири буди 
важкі. Відомі випадки, коли у Франції дуелянти билися на більярдних киях, католицьких 
розп’яттях і навіть ковбасах! У Росії ж легендарною стала дуель на канделябрах, один з 
учасників якої вибрав цю зброю просто тому, що не вмів ні стріляти, ні битися на мечах.  

А в Англії трапився ось який випадок. У 1806 році на скачках посварилися два 
англійські джентльмени – граф Беррімор і член парламенту Хамфрі Ховарт. На дуель 
Ховарт з’явився повністю оголеним. Шокованій публіці він пояснив, що його досвід 
військово-польового хірурга підказує: нерідко дуелянти гинуть не від кулі, а від інфекції, 
яка потрапляє в рану разом з частинками одягу. Граф Беррімор не захотів бути вбивцею 
голої людини, дуель закінчилася примиренням.  

У 1552 році в Неаполі відбулася жіноча дуель на легких мечах. Прекрасні дами, 
Діамбра де Петтінелла і Ізабела де Карацці, билися за прихильність молодого красеня 
Фабіо де Зересолі. Про цей поєдинок потім ще довго говорив весь Неаполь, а іспанський 
художник Хосе де Рівера, наслухавшись місцевих легенд, написав своє знамените 
полотно «Жіноча дуель».  

До Росії моду на жіночі дуелі привезла майбутня імператриця Катерина Друга, 
яка одного разу брала участь в поєдинку із власною троюрідною сестрою. Під час її 
правління жінки билися на дуелі дуже часто: за один лише 1765 рік дами билися 20 разів, 
причому 8 поєдинків імператриця секундувала особисто!  

Великий датський астроном Тихо Браге теж був завзятим дуелянтом. Під час 
одного з поєдинків він позбувся частини носа і через це решту життя був змушений 
носити протез зі срібла.  

Французький вчений і письменник Сірано де Бержерак теж був відомий своєю 
неймовірною задерикуватістю. Він бився на дуелях мало не щодня. Про Бержерака 
ходила легенда, що він якось поодинці здолав 100 супротивників.  
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Ще один завзятий дуелянт – Олександр Дюма-батько. Одного разу за умовами 

поєдинку він повинен був тягнути жереб, за результатами якого один з учасників дуелі 
повинен був застрелитися. Дюма не пощастило: жереб випав йому. Письменник спокійно 
пішов в іншу кімнату, вистрілив у повітря, повернувся до секундантів і нахабно заявив: 
«Я стріляв, але, на жаль, промазав». У підсумку дуель перетворилася на жарт і сторони 
примирилися.  

У деяких країнах Латинської Америки дуелі були скасовані лише відносно 
недавно. Наприклад, в Уругваї можна було викликати образника на поєдинок аж до 1992 
року, а в Парагваї дуелі дозволені і зараз. Правда, брати участь у них можуть тільки 
зареєстровані донори крові. 

 
http://cikavo.net/cikavi-fakti-pro-duel/ 

 

0. Слово «дуель» є словом несловʼянського походження. + 

8. Дуелі сьогодні вже заборонені.  

9. Катерина Друга заборонила дуель у Росії.  

10. Дуель жінок в Італії – це лише легенда.  

11. Під час дуелі можна використовувати як зброю будь-що.  

12. Лікар вважає, що дуелянти вмирають в першу чергу завдяки 
інфекції.  

13. На «божих судах» суддею був сам Бог.  

14. Дуель нікоди не закінчувалася жартом.  

15. Один із художників під час дуелі позбувся певної частини свого 
обличчя.  

16. Сама Катерина Друга билася на дуелі.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
         9  
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Завдання 3. 
 

Прочитайте текст про шкільну освіту у різних країнах світу. Встановіть, якої 
категорії стосується особливість освіти у відповідній країні за зразком. 

Цікаві факти про шкільну освіту у різних країнах  

Шкільна освіта є тією базою, на фундаменті якої будується життя людини. Але 
при цьому шкільна пора має немало особливостей у різних країнах світу. Іноді йде мова 
саме про тонкощі системи викладання, а інколи — про особливості менталітету різних 
народів. 

В Уругваї шкільного вчителя вітають поцілунком. Це не вважається 
фамільярністю, адже у цій країні дружній поцілунок у щоку — звичайний спосіб 
дружнього вітання.  

А у Японії у кожній школі є свій дієтолог. Таким чином країна намагається 
турбуватись про здоровʼя підростаючого покоління. Це особливо важливо та доцільно, 
враховуючи великі навантаження на школярів.  

У школах Північної Кореї досі існує сильна пропаганда ненависті до США 
та інших капіталістичних країн. Дітям дають стріляти з іграшкової зброї у портрети 
політиків Америки та вчать пісень, в яких ті висміюються. 

«Багато хто вчить, але ми — виховуємо джентльменів», — ці слова одного 
директора британської школи дуже добре характеризують підхід тамтешніх педагогів 
до навчального процесу. Чиновники Великобританії дослідили статистику успішних 
спроб працевлаштування молодих кадрів і прийшли до висновку, що під час співбесід 
особлива увага звертається на грамотність мови майбутніх працівників. Тому відтепер 
учні Великобританії на уроках із вчителями мають використовувати виключно офіційну 
англійську мову. Бажано також, щоб і у розмовах між собою вони уникали сленгів 
та просторічної лексики.  

У Швеції відкрили цілу мережу з 13 шкіл, де нема ані домашніх завдань, ані 
навіть розкладу занять у звичному сенсі цього слова. Діти там навчаються у своє 
задоволення, а «класи» мають вигляд ігрових кімнат, де є зручні канапи. Діти можуть 
вільно спілкуватись між собою і займатись тими предметами, які їм подобаються — 
поки не набридне.  

У Фінляндії вчителі не викликають дітей до дошки, якщо ті... не хочуть виходити. 
Простого небажання відповідати на питання вчителя достатньо, щоб дитину залишили 
у спокої і без поганої оцінки. До речі, у цій країні до школи діти йдуть не раніше, ніж 
їм виповниться 7 років. 

А от у Німеччині за пропуски шкільних занять може бути накладений грошовий 
штраф. Звісно, платять його батьки, а не діти, адже саме старші члени сімʼї відповідають 
за навчання своїх нащадків.  
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Тоді як європейські чиновники роздумують про методики оптимізації 
навчального процесу, а менш розвинені країни розробляють свої методи боротьби 
з неграмотністю, Вʼєтнам звертає увагу на іншу сторону розвитку людини — духовну. 
Для цього у школах цієї країни ввели додатковий предмет — йогу. Завдяки гнучкості 
дитячого тіла проблем не виникає, тож уроки такого роду проходять без напруження.  

Уряд Мексики знайшов спосіб, як без надмірних інвестицій подолати 
безграмотність у віддалених куточках країни. Там були створені так звані школи для 
общин. Звісно, кваліфікований та професійний вчитель не зголоситься їхати кудись 
у віддалений хутір. Тому у якості педагогів там працюють студенти, яким потрібні 
гранти на навчання. Вони живуть у цих селищах, де працюють за зовсім малу заробітну 
плату біля року або двох. В результаті цієї державної програми студенти вивчили біля 
300 000 дітей. 

Освіта у Франції починається з 3-4 рочків, і це не дитячий садок, а повноцінна 
школа, хоча й педагоги там працюють разом із психологами. Велику увагу саме 
приділяють розвитку памʼяті, зосередженості та моторних навичок дитини. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0. Фінанси Німеччина 

17. Права людини  

18. Здоровʼя  

19. Психологія  

20. Лібералізм  

21. Економіка  

22. Мова  

23. Суспільні відносини  

24. Духовність  

25. Політика  

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

         9  
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jel: 

               

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 7   
2. feladat 9   
3. feladat 9   

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
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. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Ukrán nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 1811 
  II. Nyelvhelyesség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

UKRÁN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 50 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Ukrán nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 2 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

Fontos tudnivalók 

 
Az első feladatban a zárójelben megadott szó ellentétes jelentésű szavát kell a szövegbe 
beilleszteni. 
 
A második feladatban be kell illeszteni a megfelelő igekötőt a szövegbe. 
 
A harmadik feladatban a zárójelben megadott igék megfelelő igeszemléletű ragozott alakját kell 
beírni a mondatba. 
 
A negyedik feladatban a zárójelben megadott szavakat kell megfelelő ragozott alakban beírni 
a szövegbe. 
 



Ukrán nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 3 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
Завдання 1. 

Прочитайте текст про лелеку та чорну хмару та розкрийте дужки за зразком. 
Використайте антонім поданого в дужках слова у відповідній граматичній формі. 

 
Лелека і чорна хмара 

 
Лелека ловив у озері жабенят своїм __________________(батьки) (1) на 

вечерю__________________(сніданок) (2). Цілий день стояв він у __холодній__ (теплий) 

(0) воді спочатку на одній нозі, бо другу грів, а потім на другій нозі, бо грів першу. Ноги 

йому зачервонілись від __________________(тепло) (3), та Лелека все стояв і стояв у воді 

— треба ж лелеченятам щось їсти. А в озері спала __________________ (гарний) (4) баба 

Хмара. Від квакання-вереску жабенят вона __________________ (заснути) (5) і 

страшенно розлютувалася: 

— Що-о? Обкр-р-р-адати моє озер-р-р-о? Ловити моїх жабенят? Не дозволю! 

Лелека чимдуж затріпотів крилами, поспішаючи до рідного гнізда, а люта Хмара, 

загорнувшись у пухнастий __________________ (білий) (6)  халат, кинулася за ним 

навздогін: 

— Дожену! Утоплю! 

— Допоможи! — зойкнув __________________ (знизу) (7) Лелека, помітивши мене.— 

Допоможи, бо залишаться мої лелеченята сиротами! 

Я __________________ (повільненько) (8) виліз на дах і примостив коло комина 

__________________ (низький) (9) громовідвід. Страшна Чорна Хмара, засліплена 

злістю, не помітила його і зачепилася за громовідвід полою халата. Ох, як вона борсалася 

в усі боки — аж іскри летіли… А Лелека тим часом встиг домчати до рідного гнізда. 

Нарешті халат Хмари порвався на клапті, і випала звідти вже не страшна баба 

Хмара, а маленька щупленька Хмаринка. Засоромлена, вона чимдуж кинулася 

__________________ (уперед) (10) у озеро, бурмочучи: 

— Клятий громовідвід! Як же ж я його не зауважила?! 

 А Лелека наступного року приніс мені в подарунок маленьку дівчинку, якій я 

розповідаю казки. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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Ukrán nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 4 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
Завдання 2. 

Прочитайте текст про український кінематограф. Доберіть відповідний префікс за 
зразком. 

 
 Український кінематограф 

 
 

Саме кіно ______зволяє (11) нам, простим глядачам, ______ ринути (12) у новий 

незвіданий світ – світ фантазій, історій та мрій, у якому нам ніколи не побувати 

насправді, проте який щодня ______крашає (13) нашу буденну реальність. Сьогодні 

навіть важко уявити життя без кіно. А українське кіно – це особливі кінострічки. Вони 

______няті (14) на Батьківщині, в них проглядається (0) історія нашого народу, сяють 

українські кінозірки, творять українські режисери. Це наша гордість і наша надія. Яким 

чином український кінематограф колись досяг свого розквіту і в якому стані він 

______буває (15) сьогодні?  

______почавши (16) аналіз українського кіно, не можна оминути ім’я Олександра 

Довженка. Його талановиті стрічки мали резонанс у всьому світі та ______явили (17) 
неабиякий вплив на подальший розвиток кінематографу. Можна по-різному ставитись 

до особистості Довженка, адже він ______творював (18) фільми здебільшого під тиском 

радянського уряду, але те, що «Земля» (1958) ______війшла (19) до 12 найкращих 

кінострічок всесвітньої історії кінематографу, заперечити неможливо. 

 

http://www.hetman.tv/nomera/2012/2012-4-45/kino.html 

 

 

  
  

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Max. Elért 
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Ukrán nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 5 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

Завдання 3. 
 
Прочитайте казку про знак запитання та використайте відповідну форму дієслова 
доконаного або недоконаного виду за зразком. 
 

Казка про знак запитання 
 

Жив собі на світі знак запитання. Був дуже привабливим і, – як властиво знакам 
запитання, – вельми інтелігентним. Проте вже певний час  мандрував  (мандрувати-
помандрувати) (0) по країні сумний та пригнічений, сповнений гіркоти й розчарування. 
Скидалося на те, що він став нікому не потрібний. Усі дедалі частіше 
___________________ (звертатися-звернутися) (20) до його запеклого ворога, знаку 
оклику. Тільки й ____________________(робити-зробити) (21), що викрикували: 
"Вперед! _________________ (зупинятися-зупинитися)! (22) Рушай! Геть з дороги!"  

Знак оклику є розпізнавальним знаком людей зухвалих і брутальних, а саме такі 
нині володіють світом. На вулицях, де знак запитання ще донедавна _______________ 
(почуватися-почутися) (23) королем, вже ніхто нікого не питав: "Як живеш?" Це питання 
витіснено вигуком: "Обережно!" Ніхто не зупиняв свого автомобіля, щоб у віконце 
______________ (питати-запитати) (24): "Вибачте, я правильно їду до Бергамо?" Тепер 
усі користувалися супутниковою навігацією, що дає чіткі, недвозначні вказівки, 
наприклад: "На перехресті повернути праворуч!" Змучений блуканнями, знак запитання 
_________________ (прибиватися-прибитися) (25) до однієї родини. Діти завжди любили 
знаки запитання! Та в тій родині батько з сином-підлітком чи не цілими днями вели 
словесні двобої, постійно використовуючи знаки оклику. 

 - Ти ніколи мене не _________________ (слухати-послухати) (26)! 
 - Твоя думка мене не цікавить. Я тут господар! 
 - Ну, годі з мене. Я йду назавжди! 
 Батько був геть знесилений, а син - розчарований і пригнічений, ще й агресивний. 

Обидва сильно страждали, бо ж немає нічого болючішого, ніж бути поруч фізично, а 
душею далеко-далеко. Знак запитання _________________ (ставати-стати) (27) під 
люстрою і при першій зручній нагоді вступив у дію. Батько, нахмурений, зі стисненими 
кулаками, вже ладен був надавати стусанів норовистому синові, аж раптом з його вуст 
вихопилися слова: 

- А що про все це думаєш ти?  
Слова, що збентежили самого мовця. Син стояв приголомшений. 
 - Тобі справді цікаво знати, батьку? 
 Той підтвердив. І поволі розпочалася розмова. 
 Насамкінець вони промовили майже водночас: 
 - Ти все ще любиш мене? 
 Знак запитання, щасливий, _________________ (танцювати-затанцювати) (28) із 

вихилясами й перевертами аж на самісінькій люстрі.  http://dreamfood.ua/forum/topic_3925/1 

 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Max. Elért 
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Ukrán nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 6 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
Завдання 4. 
 

Прочитайте текст «Діти і гроші» та розкрийте дужки за зразком. Використайте 
подані в дужках слова у відповідній граматичній формі. 

Діти і гроші 

Як би батьки не намагалися оберігати своє чадо, але рано чи пізно йому 
доведеться ___вирушати в самостійне життя___ (вирушати – в – самостійний – 
життя) (0) . І чим більше знань, навичок і умінь у нього буде, тим легше йому буде 
вирішувати будь-які питання, в тому числі і грошові. Не всі батьки знають, як навчити 
________________________________________________ (дитина – поводитися – з – 
гроші) (29) і скільки приблизно їх у нього повинно бути. Деякі і зовсім сумніваються: а 
чи потрібні насправді дитині гроші? Відразу відповімо: потрібні! Тільки не треба занадто 
рано _____________________________________________________________ 
(обтяжувати – вона – великий – сума) (30), вимагаючи при цьому відповідальності як від 
дорослої людини. 

Чому деякі батьки __________________________________________ (відмовляти 
– свої – діти) (31) гроші на кишенькові витрати? Причин тому може бути декілька: 

• Відсутність грошей ____________________________ (у – самі – батьки) (32). 
• Дорослі бояться, що діти будуть втрачати гроші, які, що не кажи, даються важко. 
• Батьки не хочуть, щоб діти були вільні: кишенькові гроші дозволять їм з’їздити в 

інший кінець міста, погуляти по магазинах, накупити непотрібні дрібниці - все це 
________________________________________________________ (здаватися – 
деякий – тато – і – мама) (33) абсолютно зайвим. 

• Таким способом - позбавленням готівкових коштів - дорослі намагаються 
утримати _______________________________________________ (свій – влада – 
над – дитина) (34): вони не відмовлять їй в кінцевому підсумку в будь-якій сумі 
на яку-небудь річ або розвагу, але тільки тоді, коли вона їх попросить про це! 

Мабуть, поважною можна порахувати тільки першу причину - тут батьки і самі без 
грошей, і діти, звичайно ж, знають про це. В інших випадках діти відчувають себе 
обділеними - адже у їх однолітків з _____________________________________________ 
(готівка – все – в – порядок) (35) 

 
http://modney.pp.ua/simya-i-dity/1556-yak-navchiti-ditinu-povoditisya-z-groshima.html 
 
 

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Max. Elért 
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Ukrán nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 7 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 



Ukrán nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 8 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 9   
3. feladat 9   
4. feladat 7  

Feladatpont összesen 35  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
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. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Ukrán nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 1811 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

UKRÁN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Ukrán nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 2 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

Fontos tudnivalók 
 
 
 
A vizsga három feladatból áll. 
 
Az első feladatban ki kell választani a helyes megoldást a három megadott változatból.  
 
A második feladatban rövid választ kell adni a kérdésekre. 
 
A harmadik feladatban alá kell húzni a helyes változatot. 
 



Ukrán nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 3 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
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! 
 
  



Ukrán nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 4 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

Завдання 1. 
Послухайте казку про горобчика-художника. Виконайте тест за зразком. 
 

(0) Сусідка ___________б______________ . 
 
a. прийшла до мами    б. покликала маму 
в. розмовляла з мамою 

 
(1) Катіна мама робила _______________________ . 

 
а. ляльки     б. тканини 
в. малюнки 

 
(2) Мама сердилася на _______________________ . 

 
а. доньку     б. горобчика 
в. себе 

 
(3) Подарунки відправляли у _______________________ . 

 
а. дитячий будинок    б. на фабрику 
в. дитячий садок 

 
(4) Катя чекала маму та  _______________________ . 

 
а. малювала     б. заснула 
в. співала 

 
(5) Катя розповіла горобчику про _______________________ . 

 
а. холод     б. сусідку 
в. лихо 

 
(6) Горобчик малював  _______________________  фарбами. 

 
а. червоною, синьою, зеленою  б. червоною, жовтою, зеленою 
в. червоною, чорною, зеленою 

 
(7) Мама _______________________ . 

 
а. не бачила малюнків   б. шукала малюнки 
в. похвалила малюнки 

 
Це кінець першого завдання. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 
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Ukrán nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 5 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
Завдання 2. 
 
Послухайте, що написала Оленка в листі до Марійки. Дайте коротенькі відповіді на 
запитання за зразком. 
 
 

 

 
Це кінець другого завдання. 
 
 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért 
        8  

 
 
 
  

0. 
Від кого Оленка дізналася про цікаві 

особливості води?  
Оксани, дружини брата. 

8. Яку інформацію запамʼятовує вода?   

9. Як можна перевірити це явище?   

10. Чи змінила хімічний склад води отрута 
в ампулі?  

 

11. На кому перевіряли вчені воду?   

12. 

Що утворювалося в позитивно 

зарядженій воді під час 

заморожування?  

 

13. 
Що утворювалося в негативно 

заряженій воді під час заморожування?  

 

14. Які слова виявилися впливовішими?  

15. 
Що викликають негативні думки 

людей?  
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Завдання 3. 
 

Прослухайте текст про Геродота та підкресліть правильний варіант речення за 
зразком. 

 
 
 
 

(0) Геродот був перським / грецьким істориком. 
 

 
(16) Видатний твір Геродота «Історії» містить у собі опис історичних подій та 

легенд / містить у собі опис історичних подій та звичаїв. 
 

(17) В «Історіях» Геродот спирався лише на свій особистий досвід / не лише на свій 
особистий досвід.  

 

(18) Геродот взяв участь у війні греків із персами / не воював із персами.  

 

(19) Геродот був дуже сумліним істориком, адже його описи містять багато 

детальної та точної інформації / не дуже сумліним істориком, адже його описи не 
завжди були достатньо ретельними.  

 

(20) Опис обрядів поховання в «Історіях» Геродота співпадає з висновками 
археологів / не співпадає з висновками археологів.  

 
 
 
Це кінець третього завдання. 
 
 
 
 
 
 
 

16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
     5  
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 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 7   
2. feladat 8   
3. feladat 5   

Feladatpont összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30   

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

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

 

 
dátum  dátum 

   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
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 
 
 
 
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 szö-

veget kell írni, melynek terjedelme 200–250 szó. 

A feladatok megoldásához szótárt lehet használni. 

A piszkozatot – amennyiben van – át kell húzni. 

Ügyeljen a megadott szószámra! 
 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szó-
intervallumtól, az pontlevonással jár. 
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Завдання 1. 
 
Прочитайте наступний уривок про Болоньский процес і напишіть твір  
(на 120 – 150 слів) про те, як ви уявляєте своє подальше навчання.  
 

Болонський процес – це уведення двоциклового навчання. В першому циклі одержується 
ступінь бакалавра. Його тривалість – не менше трьох і не більше чотирьох років. Другий 
цикл передбачає отримання ступеня магістра – через один-два роки після одержання 
ступеня бакалавра. Вважається за потрібне додати докторський рівень, як третій щабель 
Болонського процесу, що доповнює два основних щаблі вищої освіти. Це – за умови 
загальної тривалості навчання 7-8 років. 

http://pidruchniki.com/15970122/politologiya/ukrayina_bolonskiy_protses#188 
 
 
 
 Які можливості існують в Угорщині для отримання вищої освіти? 
 Ваші плани на майбутнє. 
 Що можна вважати позитивним та негативним у Болонському процесі? 

 
 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Завдання 2. 
 

У Вінниці відбулася конференція для керівників малих міст України «Місто як 
діалог. Чотирьохмірне моделювання розвитку: суспільство, свідомість, 
самореалізація». Напишіть коротеньку доповідь на тему (на 200 – 250 слів). 

 «Визначення напряму розвитку населених пунктів залежить від географічного 
розташування, закономірності розвитку територій за попередніх часів, від економічної 
спеціалізації, відтоку або притоку робочих місць тощо». 

 
 
 Як ви охарактеризуєте розвиток малих міст в Угорщині? 
 Ваші поради щодо покращення ситуації. 
 Хто винен у виникненні проблем у розвитку малих міст в різних країнах? 
 Запропонуйте пілотний проект у галузі розвитку культури або освіти в одному з 

малих міст Угорщини. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális  elért 

I. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

1. feladat összesen 10  

II. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

2. feladat összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


