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Fontos tudnivalók 

 
Az első feladatban helyre kell állítani a párbeszédet. 
 
A második feladatban meg kell állapítani, ki tér ki válaszában a meghatározott jelenségre. 
 
A harmadik feladatban meg kell állapítani, melyik szimbólumról szól az adott szövegrész. 
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Завдання 1. 
 
Відновіть діалог за зразком. 
 

"Вусатий нянь" 

 

 Юрій Новохатський обіймає посаду завідувача дитячим садком. Сказати, що він 
любить свою роботу - значить не сказати нічого. Юрій Олексійович - людина, яка 
присвятила педагогіці все своє життя. 

 

К.: 0._______________________________А__________________________________ 

Ю.Н.: - По-перше, я виріс у сім'ї педагогів. Мама працювала в музичній школі і 
музучилищі, а батько викладав у філіалі машінституту. А по-друге, зіграла свою роль 
любов до дітей, як би пафосно це не звучало.  

К.: 1.__________________________________________________________________ 

Ю.Н.: - Там усі дітки називали своїх вихователів татами і мамами. Саме завдяки 
дитячому будинку я відчув усю важливість своєї професії. Великий мінус всіх дитячих 
будинків у тому, що дітей у них багато, а кількість вихователів обмежена, і педагог не 
може дати той обсяг любові і турботи, який можуть дати батьки. Мене просто не 
вистачало на всіх.  

К.: 2.__________________________________________________________________ 

Ю.Н.: - По-різному було. Частіше за все я згадую хороше. Були у нашій установі двоє 
братиків. Їхня мама померла, і батько не міг ані матеріально, ані морально впоратися з 
синами і зайнятися їхнім вихованням. Але він кожних вихідних приїжджав до дітей і 
через деякий час зовсім забрав. Неприємний осад завжди залишався після відвідин 
матусь, які приїжджали до своїх чад раз на півроку. 

К.: 3.__________________________________________________________________  

Ю.Н.: - Звичайно, дивуються. Жінки - створіння емоційні. Але, коли бачать перед 
собою чоловіка, то починають трохи стримувати свої емоції, думати розумом. 
Знаходжу спільну мову з мамами легко. Ми з ними конструктивно вирішуємо всі 
питання. 

К.: 4.__________________________________________________________________ 
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Ю.Н.: - Не знаю, наскільки легше. Але свого часу я у одного народного депутата, який 
був обраний ще за мажоритарною системою, вибив 200 тисяч гривень для нашого 
садочка. Прийшов до нього на прийом і обґрунтував своє прохання по виділенню 
коштів тим, що і я, і садочок - унікальні у своєму роді (сміється).  

К.: 5.__________________________________________________________________ 

Ю.Н.: - Це твердження на сто відсотків правильне. Але, на жаль, зараз я - більше 
менеджер своєї установи, аніж педагог, який спілкується з дітьми. На мені - всі 
організаційні питання: я керую великим колективом, вирішую всі побутові проблеми. З 
дітьми займаються вихователі, і вони б могли вам багато чого розповісти. Ось, 
наприклад, граємо з дітьми у гру під назвою "Сім'я". Маленька дівчинка розподіляє 
ролі між однолітками і говорить: "Ти - тато, приходиш з роботи п'яний, ти - мама, його 
лаєш і починаєш скандалити, я - дочка, вас починаю мирити". Ось вона, істина вустами 
дитини. Дівчинка намалювала портрет своєї сім'ї. 

К.: 6.__________________________________________________________________ 

Ю.Н.: - З одного боку, діти зараз більш розвинені, більш тямущі, рухливіші і розкутіші. 
Зараз менше заборон і догм. Вони вже з самого дитинства знають, як поводитися з 
комп'ютером і розбираються у нових технологіях. Це добре. Але з іншого боку, 
подивіться, скільки недобрих мультиків йде на телеекранах. Діти, надивившись усіх 
цих картин, починають грати з машинками і влаштовувати зіткнення, імітувати вибухи 
тощо. Це, звичайно, мінус. 

К.: 7.__________________________________________________________________ 

Ю.Н.: - Спочатку дивуються, потім співчутливо зітхають, цікавляться, як можна на 
таку маленьку зарплату прожити. Коли бачу дітей, дивлюся на них, як вони граються, 
ростуть, то усвідомлюю, що живу не дарма. Якби мені не було цікаво бачити щодня 
дитячі здивовані і широко розкриті очі, занурюватися в атмосферу дитинства, то, 
напевно, я б довго не затримався на своєму місці. 

К.: 8.__________________________________________________________________ 

Ю.Н.: - Ви знаєте, напевне, терпіння. Саме його я і хочу побажати усім своїм колегам. 
Адже на таких людях, які віддають себе без останку своїй професії, тримається наше 
суспільство, наша мораль і культура. 
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А – Скажіть, Юрію Олексійовичу, як у вас сформувалося бажання 
пов'язати своє життя з педагогікою? 

Б - Надивилися ви, напевно, у дитячому будинку багато неприємних 
картин...  

В - Сучасне покоління дітей, - яке воно і як відрізняться від попереднього? 

Г - Як реагують люди, коли дізнаються, ким ви працюєте? 

Д - Що є головним у вашій професії? 

Е 
- Після закінчення інституту ви працювали у дитячому будинку. 
Поділіться своїми спогадами про сім років, проведених поруч з дітьми, 
обділеними батьківським теплом і турботою. 

Ж - Говорять, що вустами дитини говорить істина. Як часто ви чуєте її від 
своїх вихованців? 

З - Як ви знаходите спільну мову з мамами і чи дивуються вони, коли 
бачать перед собою завідувача-чоловіка, а не жінку? 

І - Наскільки легше вирішувати проблеми вихователеві-чоловіку? 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 
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Перегорніть сторінку! 
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Завдання 2. 

Прочитайте текст про вплив педагогів на вибір професії. Встановіть відповідь 
кого містить у собі зазначену інформацію. Виконайте завдання за зразком. 

Вплив педагогів на вибір професії 

 Вибір професії - важливий крок у житті кожної людини, і мотиви можуть бути 
різними. У когось помер улюблений песик, і він вирішив стати ветеринаром, щоб 
лікувати всіх нещасних тварин. Хтось пішов стопами батьків, або, навпаки, усупереч 
їхнім очікуванням. Також часто можна почути, що на вибір професії вплинув учитель. 
Чи дійсно це так? Про це ми запитали у декількох осіб. 

Ганна, студентка:  

 - На вибір професії впливає школа, у якій ти розпізнаєш свою зацікавленість тим 
або іншим предметом. Мені подобалася інформатика, і вчитель. Чекурін Максим 
Євгенович, був одним з небагатьох учителів, які цікаво організовували уроки. Мені 
подобалося працювати з комп'ютером, ми часто вирішували цікаві логічні задачі. Зараз 
я закінчую п'ятий курс, планую свою долю у подальшому пов'язати з комп'ютерною 
технікою і дизайном, можливо, зайнятися веб-дизайном. 

Олексій, студент:  

 - У мене була хороша класна керівниця. Вона все розуміла і була в курсі всього, 
що нам цікаво, унікально викладала хімію і біологію, могла зацікавити якимись 
захоплюючими фактами з історії. До речі, таких учителів у школі можна було на пальцях 
перерахувати. Перший інтерес до професії вчителя викликала у мене вона. А ось 
остаточний вибір мені допоміг зробити професор Єремеєв В.С., коли приїхав 
розповідати до нас у школу про факультет інформатики-математики. Він зміг просто 
зацікавити тим, які унікальні досліди проводяться в університеті. Потім він розказав про 
те, що інформатика - як наука і спеціальність, що розвивається, буде затребувана завжди. 
Він ще мене здивував тим, що сам - дуже інтелігентна і культурна людина, з такого 
хочеться брати приклад.  

Артем, учитель інформатики:  

 - Хоча школа у нас була і сільська, вчителі у нас були чудові. І в старших класах 
я вирішив, що буду вчителем, і вступив в університет на хіміко-біологічний факультет, 
який закінчив минулого року. На мене, як на молодого вчителя, звалилося багато 
проблем: забезпечення порядку в комп'ютерному класі, проведення і настройка мережі, 
методичні семінари тошо. Тепер, думаю, завдяки моєму впливу хлопці та дівчата 
вибиратимуть професію вчителя. 
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Алена, учитель української мови та літератури:  

 - Вплив викладачів часто відіграє важливу роль при виборі майбутньої професії 
молодими людьми. І цей вплив може бути як прямим (позитивний приклад, 
переконання), так і зворотним (негативний приклад, бажання вчинити усупереч). 
Наприклад, виходячи з особистого досвіду, можу сказати, що особистість учителя може 
викликати якраз зворотну реакцію. Вчителька не знала і не любила свій предмет, 
викладала його сухо і нецікаво, але, проте, це не вбило у мені любов до української мови 
та літератури. Я вступила на філологічний факультет, який закінчила з червоним 
дипломом, і дотепер люблю українську літературу та цікавлюся сучасними українськими 
письменниками. Але, як то кажуть, - виняток тільки підтверджує правило. 

 

 

 

0. плани на майбутнє Ганна 

9. позитивний вплив негативного досвіду  

10. упевненість у своєму впливові  

11. професія, що завжди буде потрібна  

12. досвід молодого фахівця  

13. педагог – взірець для молоді  

14. цікавість викладання учбового матеріалу  

15. робота поганого вчителя  

16. невелика кількість насправді видатних 
педагогів  

 

 
 
 

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

Прочитайте текст про «Символи». Про який символ йдеться у відповідних 
частинах тексту? Виконайте завдання за зразком. 

Символи 

 Символ - це найбільш простий, зрозумілий і швидкий спосіб виразити що-
небудь довге і заплутане. Як і коли символи виникли? 
 
17. ________  
 
У латинському тексті, якщо автор хотів висловити радість чи захват, він писав слово 
«Io» , яке означає щось на кшталт «ура». Середньовічні ж переписувачі, призвичаїлися 
впихати «о» під «I» і таким чином економити пергамент. А з часом «о» стало крапкою. 
 
18. ________  
 
Та ж сама історія, що і з (...). «Quaestio», що писали в кінці фрази, означає «питання». 
Його скоротили до « Qo » і теж писали букву під буквою. 
 
19. ________  
 
Вперше цей символ з'являється в середньовічних латинських рукописах XIV -XV 
століть. Ченці намагалися економити дорогий пергамент і придумували різні 
скорочення для слів, які часто зустрічаються. Вони злили літери прийменника ad (на): - 
і вийшла карлючка @. А в 1972 році цей знак став вказівкою адреси поштової 
скриньки. Між іншим, «(...)» цей знак називають тільки у нас; в різних мовах він носить 
клички «чортеня», «кошеня» «черв'як» і навіть «булочка». 
 
20. ________  
 
(...), як і (...), з'явився на світ в 1490 році, коли була видана книга чеського математика 
Яна Відмана, у якій він запропонував використовувати ці два символи для додавання і 
віднімання.  

 
21. ________  
 
Був придуманий в 1958 році британським дизайнером Джеральдом Холтомом. Кожен 
бачив у цьому нехитрому малюнку все, що хотів: християнський хрест, голуба миру, 
силует ядерної ракети. Насправді ж Холтом просто поєднав у колі букви N і D, 
абревіатуру виразу «nuclear disarmament» - «ядерне роззброєння». 

 
22. ________  
 
Це древній символ богині Хіхієни, дочки бога медицини Ескулапа. Супутниками 
Асклепія були дві мудрі змії, яких Хіхіена годувала молоком з чаші. 
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23. ________  
 
Китайцям властиве дуалістичне сприйняття світу. Білий (...) позначає у них вогонь, 
день, повітря, чоловіче начало; темний (...) - воду, ніч, землю, жіноче начало. 
Вважалося, що весь світ складається з цих двох субстанцій, які не мають чіткої межі. У 
кожному (...) завжди є частка (...), і навпаки. 
 
24. ________  
 
Це давньоєгипетський символ, який позначає, що бог бачить все, хоча сам - невидимий.  

 
25. ________  
 
На місце творця цього знаку претендують різні давні народи - від євреїв до шумерів, 
але, перші документальні свідчення про використання пентаграми належать грекам, які 
вважали (...) символом п'яти першостихій (вогонь, земля, вода, повітря і ефір, укладені 
в коло, що позначає всесвіт).  

 
0. ___А____ 
 
Рекламний символ, який був придуманий в 60- х художником Харві Боллом для фірми -
клієнта. Його запозичили хіпі, у яких він став таємним знаком, який давав зрозуміти, 
що поблизу можна купити наркотики. Коли поліція навчилася розуміти сенс знака, 
смайл стали на зло поліцейським малювати всюди: на стовпах, рюкзаках, машинах і 
деревах.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Смайл. 
Б Cобака. 
В Пацифик. 
Г Інь і Янь. 
Д Знак оклику. 
Е Пентаграма. 
Ж Чаша зі змією. 
З Плюс та мінус. 
І Всевидяче око. 
К Знак питання. 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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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 1712 
  II. Nyelvhelyesség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

UKRÁN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 50 perc 

Pótlapok száma 
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Ukrán nyelv 
emelt szint 

1712 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 2 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

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 szavak megfelelően ragozott alakját kell beírni a 
mondatba. 
 
A harmadik feladatban be kell illeszteni a megfelelő elöljárószót a szövegbe. 
 
A negyedik feladatban be kell illeszteni a megfelelő igekötőt a szövegbe. 



Ukrán nyelv 
emelt szint 

1712 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 3 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
Завдання 1. 
 
Прочитайте текст «Польська школа у Львові» та виконайте завдання за зразком. 
 

 
 

існування 
 
 

умовний 
 
 

вік 
 

місце 
 

вуличний 
 
 
 
 

діяти 
 
 

два 
 
 

виховання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

спілкуватися 
 
 

спорт 
рука 

Польська школа у Львові 
Найдавніша та найвідоміша з ___ існуючих ___ (0) нині польських 

шкіл Львова була заснована 1816 року. Втім, вона не має ані 

особливого статусу, ані особливих ________________ (1) існування. Її 

знають як просто школу №10, відрізняється від решти вона лише 

________________ (2) традицією. 

Ця школа віддавна ________________ (3) в будинку на розі 

теперішніх __________________(4) Степана Бандери та генерала 

Чупринки. Свого часу, відома як школа св. Марії Магдалини, вона 

займала два корпуси, де окремо навчалися дівчатка і хлопці. За весь 

час ___________________(5) школу закривали лише раз — у роки 2-ої 

світової війни. Тоді тут був госпіталь. А після війни школу знову 

відкрили, однак площу її скоротили ________________(6). В корпусі, 

де раніше навчалися дівчатка, відкрито нову російську школу...  

Зараз тут навчаються 311 учнів, а ______________________(7) і 

вчать їх 35 педагогів. Усе навчання ведеться польською мовою. Окрім 

звичайних предметів, школярі тут вивчають і 5 таких, що їх не 

зустрінеш у звичайній львівській школі: польська мова та література, 

історія та географія Польщі, а також — релігія. Польська школа має 

чимало вікових традицій, які визначають і атмосферу 

__________________(8), і процес навчання. Тут діє повноцінний 

дитячий театр, танцювальний гурток, є також чимало 

_______________________(9) секцій. Окрім того, в школі існують 

гурток доброго тону та гурток ___________________(10) праці, де 

майбутніх дружин і матерів вчать усього того, що вони повинні вміти. 
 

 

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

1712 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 4 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
Завдання 2. 
 
Прочитайте текст про найекологічніший будинок Європи. Розкрийте дужки за 
зразком. 

Найекологічніший будинок Європи 

 В італійському Венето побудували найекологічніший будинок Європи. Вілла в 

______сільській місцевості ____(сільський, місцевість) (0) в районі Тревізо належить 

Енріко Моретті Полегато і його дружині Клаудії Баджо. 

 Їхній будинок вперше в Європі отримав сертифікат _________________________ 

(вищий, рівень) (11) відповідності Керівництву з енергоефективного та екологічного 

проектування. Будинок чинить нульовий вплив на навколишнє середовище. 

 Для створення використані тільки ________________________________________ 

(перероблюваний, матеріал) (12), а енергію будинок отримує з _____________________ 

______________________________ (геотермальний, і, фотоелектричний, джерело ) (13). 

 Налагоджено систему _________________________ (повторний, використання) 

(14) ____________________________ (дощовий, вода) (15), а повітря всередині завжди 

свіже завдяки фільтрам, що видаляють пил. 

 «Це як жити в лісі, але з дахом над головою», — говорить Енріко Моретті 

Полегато. _________________________ (Великий, вікно) (16) дають можливість 

максимально зблизити інтер’єри з _________________________ (навколишній, природа) 

(17). 

 _________________________ (Власник, будинок) (18) хочуть розвивати свій 

проект, який, на їх думку, одночасно покращує якість життя і є проявом поваги до 

природи і землі, на якій людина споруджує свої будови. 

 Не кожен може дозволити собі такий будинок, але _________________________ 

(використання, вторсировина) (19) і нульовий викид _____________________________ 

(вуглекислий, газ) (20) в атмосферу — це свідомий вибір на користь захисту 

навколишнього середовища. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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Ukrán nyelv 
emelt szint 

1712 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 5 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
Завдання 3. 
 
Прочитайте текст «Дядечко і чарівна мітла». Вставте відповідні прийменники за 
зразком. 
 
 

Дядечко і чарівна мітла 
 
  Жив-був Дядечко. Була ____ в ___ (0) Дядечка мітла. Мітла не звичайна, а чарівна. 

Дядечко теж був незвичайний, бо жив у Небесній країні.  

Працював Дядечко ________ (21) вечора ________ (22) ранку. До пробудження 

Сонця він чарівною мітлою розмітав ніч, прибирав небесну доріжку. Коли довго не було 

дощу, лоскотав Хмари, доки сльози у них ________ (23) сміху не виступлять. Потім 

відпускав Хмари пастися ________ (24) річкою чи озером. Якщо пустун-Вітерець 

розганяв Хмари, Дядечко брав чарівну мітлу і збирав їх докупи…  

Ось така відповідальна робота була у Дядечка…  

Одного разу Дядечко підмітав небесну доріжку, задумався, не помітив, як зачепив 

зірочку. Полетіла зірочка донизу. Забідкався Дядечко, розбудив Сонце.  

– Дядечко, не переймайся, – заспокоїло його Сонце, – нехай ця зірка принесе 

людям щастя. Вони подивляться ________ (25) небо, посміхнуться. А ти будь 

обережнішим… Піду посплю декілька годин. І ти відпочинь.  

Поставив Дядечко чарівну мітлу, вибрав найм’якішу хмаринку, притулився 

________ (26) неї та й заснув…  

Якщо ви бачите, як падає зірочка, то це Дядечко знову необережно підмів небесну 

доріжку.  

 

 

 

 

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

1712 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 6 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
Завдання 4. 

Прочитайте текст «Про Тису, Прут і Дунай». Доберіть відповідний префікс за 
зразком. 

Про Тису, Прут і Дунай 

 Було це в сиву давнину. У незаможної вдови Говерли був єдиний син – красень 

Прут. Багато дівчат ___за___дивлялося (0) на нього. Але мати хотіла ________женити 

(27) сина на старкуватій і некрасивій дівчині сусідського багатія, що мав сотні гектарів 

лісу, безкраї полонини, багато худоби. 

 Але син не поспішав ________силати (28) сватів, уникав зустрічі з сусідами. Якось 

опинившися у Рахові, побачив красуню Тису і ________кохався (29) до безтями. Відтоді 

став частіше з нею зустрічатися. Коли Говерла почула про це, вона дуже 

________гнівалася (30) і ________казала (31) слугам нікуди не ________пускати (32)   
його з обійстя. 

 Засмутилася Тиса, занудьгувала без коханого. Та раптом їй ________несли (33)  
звістку, що в першу ж місячну ніч Прут утече з дому, вони зустрінуться, втечуть, а згодом 

таємно поберуться. Коли всі поснули, Прут вискочив через дах і побіг з обійстя. 

________снувшись (34)  від шуму, Говерла здогадалася в чому річ. Вона встала на весь 

ріст і заступила місяць і зорі. Стало темно так, що Прут збився з дороги і побіг у 

протилежному напрямку. А Тиса бігла туди де домовлялися зустрітися… Довго блукала 

вона, а коли розвиднілося, побачила, що попала до дядька Дунаю. Тиса розповіла Дунаєві 

про своє горе. Він вислухав її  і заспокоїв: “Не сумуй, Тисо, я розшукаю Прута і ви будете 

щасливі». Дунай дотримав свого слова. І серця Тиси і Прута ________лилися (35)  у водах 

Дунаю. 

 
 

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Max. Elért 
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Ukrán nyelv 
emelt szint 

1712 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 7 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 



Ukrán nyelv 
emelt szint 

1712 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 8 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 10   
3. feladat 6   
4. feladat 9  

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 1712 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

UKRÁN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Ukrán nyelv 
emelt szint 

1712 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 2 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

Fontos tudnivalók 
 
A vizsga három feladatból áll. 
 
Az első feladatban meg ki kell egészíteni a mondatokat.  
 
A második feladatban meg kell állapítani, miről van szó a meghatározásban. 
 
A harmadik feladatban rövid választ kell adni a kérdésekre. 



Ukrán nyelv 
emelt szint 

1712 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 3 / 8 2022. 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 

1712 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 4 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
Завдання 1. 
 

Прослухайте текст «Про що свідчить почерк людини?» Доповніть резюме тексту  за 
зразком. 

 

Про що свідчить почерк людини? 

 

 Особистість кожної людини розкривається у ___почерку___ (0), жестах, 

положенні рук і ніг, позі, _______________________ (1). Почерк кожної людини 

________________________ (2), але він модифікується з плином часу. Графологічгий 

аналіз почерку розповсюджується на його розмір та нахил, на інтервал між лексемами та 

_________________________ (3). Цікаво, що графологія розрізняє почерк, що був 

названий імʼям видатного італійського _____________________ (4). Зверніть увагу на 

почерк ваших нових знайомих, адже життєрадісна людина, буде писати 

_____________________________ (5), літери впевненої у собі людини будуть 

______________________________ (6), а скритна людина буде писати  

__________________________________ (7). Навіть роботодавці користуються 

послугами _______________________________ (8). 

 
 
 
Це кінець першого завдання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1712 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 5 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
Завдання 2. 
 

Прослухайте текст про дивовижне морозиво. Про яке морозиво йдеться? Виконайте 
завдання за зразком. 

 
 
 

0. В цьому морозиві найбільш вражаючим є 
його колір. морозиво з чорного кунжуту 

9. Це морозиво варто порекомендувати тому, 
хто сидить на дієті.  

10. 
Під час виготовлення цього морозива 
треба зробити густий солодкий сироп, 
яким покривають кондитерські вироби. 

 

11. Морозиво, виготовлення якого є 
найрентабільнішим.  

12. Це морозиво їли в країні, яка сьогодні вже 
не існує.  

13. Щоб купити таке морозиво, треба мати 
дуже багато грошей.  

14. Найхимерніше, найнадзвичайніше 
морозиво.  

15. Будьте обережні, щоб це морозиво не було 
гірким.  

16. Важко вирішити, що Вам принесли, мʼясо 
чи морозиво.  

17. 
Це морозиво виготовляють з 
найвисокопродуктивнішої злакової 
культури універсального призначення. 

 

 

 
 
Це кінець другого завдання. 
 
 
 
 
 
 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Max. Elért 
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Ukrán nyelv 
emelt szint 

1712 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 6 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
Завдання 3. 
 
Прослухайте текст про стару київську телевежу. Дайте коротенькі відповіді на 
запитання за зразком.  
 
 
 
 

 

0. Коли народилося українське 
телебачення? 

   1 лютого 19З9 року. 

18. Як довго тривала перша телевізійна 
програма? 

 

19. Коли знову поновили трансляцію 
після війни? 

 

20. Скільки років минуло після 
Жовтневої революції на той час?  

 

21. 
В якому році відбулася трансляція 
концерту, який вела Новела 
Сепаріонова? 

 

22. З якого часу вихід в ефір став 
регулярним? 

 

23. 
З якого часу починають 
використовувати інші технічні 
рішення, а не тільки прямий ефір? 

 

24. В якому році зникла телевежа на 
Хрещатику? 

 

25. В якому році почали будувати 
новий телецентр? 

 

 
 
 
 
 
Це кінець третього завдання. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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Ukrán nyelv 
emelt szint 

1712 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 7 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 



Ukrán nyelv 
emelt szint 

1712 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 pontszám 
maximális elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 8   
2. feladat 9   
3. feladat 8   

Feladatpont összesen 25  
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 

szöveget 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 
szóintervallumtól, az pontlevonással jár. 
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Завдання 1. 
 
Прочитайте нижченаведену цитату про міжнародний день театрів для дітей та 
молоді та напишіть твір про виставу, яку Ви пропонуєте дітям та молоді  
(на 120 – 150 слів).  
 

 
 
 
 Придумайте назву та коротенький зміст Вашої вистави. 
 Чому Ви хочете навчити дітей та молодь, пропонуючи їм Вашу виставу? 
 Яку роль відіграє театр в житті людей, зокрема дітей та молоді? 

 
 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

20 березня - Міжнародний день театрів для дітей та молоді! 

Шановні колеги! 

Колектив Першого українського театру для дітей та юнацтва вітає Вас із Міжнародним 
днем театрів для дітей та молоді! Особливість Вашої з нами роботи дарує нам особливих 
глядачів, таких до почуттів яких нам треба підніматися, зводитися навшпиньки, тягтись. 
Ми даруємо їм радість, свято театру та мрії – вони відповідають нам взаємністю і 
дарують нам свої щирі посмішки, дитячу безпосередність, свободу та віру у майбутнє! 
Тож хочемо у цей день побажати Вам більше посмішок від вдячних та радісних глядачів, 
більше творчого натхнення та фантазії, більше краси та уяви. 

Щиро вітаємо! 
Колектив Першого українського театру для дітей та юнацтва! 
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Завдання 2. 
 
 
Прочитайте текст «Село чи місто? Куди втекти від безробіття?» Напишіть свою 
точку зору щодо цієї проблеми (на 200 – 250 слів). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Які можливості у людей, що живуть у містах? 
 Які можливості у людей, що живуть у селах? 
 Які негативні явища впливають на життя мешканців міст/сіл? 
 На що орієнтується сучасна молодь? А ви? 

 
 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Село чи місто? Куди втекти від безробіття? 

 Від того, в якій місцевості - сільській чи міській ми народилися і проживаємо, 
значною мірою залежить наше подальше життя. І якщо ще дітьми ми абсолютно не 
замислюємося, які перспективи дає нам рідна місцина, то в міру нашого 
дорослішання ми обов'язково ставимо перед собою це питання. Адже кожному з нас 
рано чи пізно доводиться самостійно заробляти собі на життя, а село і місто дає нам 
для цього абсолютно різні можливості. 
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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  
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