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Fontos tudnivalók 
 
 
Az első feladatban meg kell állapítani, a szöveg melyik részében van szó a megjelölt jelenségről.  
 
A második feladatban meg kell állapítani, a szöveg mely elemeire vonatkozik a kijelentés. 
 
A harmadik feladatban rövid választ kell adni a kérdésre. 
 
A negyedik feladatban meg kell állapítani igaz vagy hamis az állítás. 
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Завдання 1. 

Прочитайте текст „Як правильно брати інтерв'ю?” і встановіть, яке правило 
розповсюджується на вказане в першому стовпці поняття. Виконайте завдання за 
зразком. 

 
Як правильно брати інтерв'ю? 

 

 Спочатку звернемося до словника: інтерв'ю — це жанр журналістики, який 
представляє собою розмову з соціально значущою особистістю. А соціально значуща 
особистість — це людина, що займає вагоме суспільне становище, людина, що добилася 
успіхів у житті. 

 Видів інтерв'ю — безліч. Це інформаційне інтерв'ю, бліц-інтерв'ю, інтерв'ю-
портрет, аналітичне інтерв'ю тощо. Усі вони підпорядковуються ряду чітко встановлених 
правил. 

 Отже, правило перше. Запитуючи співрозмовника про що-небудь, 
використовуйте відкриті запитання, тобто запитання, які не допускають однозначної 
відповіді типу «так» чи «ні». 

 Правило друге. Для того, щоб співрозмовник дав вам якомога більше інформації, 
не нападайте на нього відразу з серйозними запитаннями. Спочатку можна розказати 
йому анекдот або веселий жарт. А головне питання задавайте третім чи четвертим. 

 Правило третє. Питання починайте зі слів «чому», «як», «навіщо, «з якою 
метою»... Це дозволить співрозмовнику замислитися і дати найбільш повну і розгорнуту 
відповідь. 

 Правило четверте. Перш ніж брати інтерв'ю, подумайте, навіщо це необхідно. 

 Правило п'яте. Не перебивайте співрозмовника, дайте можливість людині 
висловитися.  

 Правило шосте. Не перетворюйте інтерв'ю в звичайну світську, а то і 
панібратськую бесіду. Дотримуйтеся формату. 

 Правило сьоме. Обов'язково підготуйтеся до інтерв'ю заздалегідь. Продумайте і 
запишіть не менше десяти питань, щоб не виглядати дилетантом. 

 Правило восьме. Уважно слухайте відповіді, адже будь-яка інформація може 
виявитися для вас дуже корисною і цікавою. Крім того, у вас можуть виникнути нові, 
незаплановані питання. 
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Правило дев'яте. Запамʼятайте, інформації краще більше, ніж менше. Скоротити 

інтерв'ю завжди легше, ніж щось пізніше додати. 

 Правило десяте. Зміст інтерв'ю має бути цікавим не тільки вам, але і тим, до кого 
ви його хочете донести. 

 Правило одинадцяте. Не бійтеся помилитися. Розумний співрозмовник не 
помітить помилки або культурно натякне на неї і дасть правильну відповідь. 

 
 

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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(0) помилки під час інтервʼю Правило одинадцяте. 

(1) мета інтервʼю  

(2) цікавість інтервʼю  

(3) типи запитань інтервʼю  

(4) найважливіші запитання під час 
інтервʼю  

(5) кількість інформації інтервʼю  

(6) стиль інтервʼю  

(7) правильні питальні слова під час 
інтервʼю  

(8) ввічливість під час інтервʼю  

(9) підготовка до інтервʼю  

(10) побудова інтервʼю  
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Завдання 2. 

Прочитайте текст «Які тварини розрізняють кольори?» і визначте, які тварини  
відповідають вказанним твердженням за зразком. 

 
Які тварини розрізняють кольори? 

 

 Учені провели безліч експериментів, щоб отримати відповідь на це запитання.  
У результаті цих експериментів можна з упевненістю сказати, що деякі з тварин кольору 
не розрізняють. Наприклад, бджола бачить червоний колір чорним. У акули взагалі немає 
кольорового зору. Решта риб деякі кольори сприймають. Скажімо, щука по-різному клює 
на приманки різного кольору. А якщо в акваріумі випадково з´явиться веселка, то рибки 
попливуть до зеленої і жовтої смуг. Щур не розрізняє жовто-зеленого і синьо-зеленого, 
кішка розрізняє шість кольорів, а кінь − усього чотири. Зате мавпи розрізняють усі 
кольори так само, як людина. Дослідники це довели. Мавп привчали брати їжу з шафи, 
дверці якої були забарвлені в певний колір, і вони ніколи не підходили до дверець, 
забарвлених в інші кольори і за якими нічого не було. Учені провели також експерименти 
з курками і довели, що вони бачать усі кольори веселки, а ось собака не розрізняє 
кольорів. Більшість інших ссавців також не бачать кольорів. Причиною цих явищ є те, 
що більшість із цих тварин полюють уночі, коли відмінність кольорів їм зовсім не 
потрібна. 

 
 
 
 
 
Тварини, що не бачать усіх кольорів - ____Бджола, риби, щур, кішка, кінь, курка (0) 
 
Тварина, що розріняє усі кольори - ________________________________________(11) 
 
Тварини, що взагалі не бачать кольорів - _________________________________ (12-14) 
 
Тварини про які можна сказати, скільки кольорів вони розрізняють - 
____________________________________________________________________ (15-17) 

 
 
 
 

 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Max. Elért 
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Перегоніть сторінку! 
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Завдання 3. 

Прочитайте текст «Таємничий будинок Вінчестерів» і дайте коротенькі відповіді на 
запитання за зразком. 

 
Таємничий будинок Вінчестерів 

 

 В американському місті Сан-Хосе стоїть величезний містичний будинок, який 
відвідують туристи зі всього світу. Він був побудований спадкоємицею відомої збройної 
компанії Сарою Вінчестер і називається Таємничим будинком Вінчестерів. У цьому 
будинку ненормально абсолютно все, окрім 160 кімнат, 6 кухонь і 13 ванн, тут є 2000 
дверей, багато з яких відкривається в стіну або веде в нікуди, 10000 вікон, розташованих 
у багатьох кімнатах по 13 штук. Як же виник цей архітектурний кошмар?  

 А історія його така. Молода Сара, втративши дочку і чоловіка, що помер від 
туберкульозу, відвідала медіума, що розповів їй, що її сім'ю переслідують духи убитих 
зі зброї марки Вінчестер людей. На його думку, Сара повинна була рухатися на захід, 
потім зупинитися і почати будувати будинок. Будівництво не повинне припинятися - 
якщо стук молотків затихне, запевнив, медіум, місіс Вінчестер негайно помре. Забобонна 
Сара купила на околиці Сан-Хосе будинок з великою ділянкою і власноручно затіяла 
перебудову. Вона кожен вечір складала план робіт на завтра, проте уранці план повністю 
переробляла. Саме таким чином Сара хотіла збити з пантелику примари, що 
переслідували її сім'ю. З цією ж метою були зроблені вікна, що дивляться в глуху стіну; 
двері, з яких можна вивалитися в сад; сходи, що упираються в стелі; непрацюючі каміни 
і інші дивні речі. Кімнати пристроювалися до кімнат, поверх надбудовувався над 
поверхом, крило приєднувалося до будинку - усе це робилося абсолютно хаотичним 
чином. Магічна перебудова не припинялася ні на хвилину і тривала до кінця життя Сари 
Вінчестер - 38 років. 

 Нині будинок Вінчестерів оголошений історичною пам'яткою і перетворений на 
музей. Багато хто вірить, що в нім до цього дня мешкають привиди. В усякому разі, 
примару Сари бачили неодноразово, а два служителі стверджують, що кілька разів 
зустрічали привида чоловіка, одягненого по моді XVIII століття.    
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0. Що виробляло підприємство родини 
Вінчестер? Зброю. 

18. Хто помер в родині Сари?  

19. Скільки привидів блукає у таємничому 
будинку Вінчестерів?  

20. Які дивні речі були в будинку?  

21. Хто керував будівництвом?  

22. Що могло викликати смерть Сари?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

18. 19. 20. 21. 22. Max. Elért 
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Завдання 4. 

Прочитайте текст «Походження назв тварин» і встановіть, вірне чи невірне 
наступне твердження за зразком. 

 
Походження назв тварин 

 

Сьогодні немає точної та науково обґрунтованої версії походження назв хижих і 
свійських тварин. Хоча наука про походження слів є. І називається вона – етимологія. 
Ми рідко замислюємося про різні назви. Та інколи не можемо відповісти на просте 
запитання наших дітей. Так от, щоб не вигадувати різні небилиці, прочитайте вже 
існуючі версії походження назв тварин. 

Назви тварин, як і назви багатьох інших предметів, виникли в різні часи, в різних 
умовах і по-різному. Кумедний факт, але слово «хижак» означає «захватити або 
викрадати», чим хижий звір і займається. 

Господар тайги, кумедна косолапа тварина називається «ведмідь». Розділіть слово 
на дві частини і отримаєте «вед» і «мед». Таким чином стає зрозумілим, що ведмідь – це 
тварина, яке знає, що таке мед і з радістю їсть його.  

А великий звір з дивною назвою «гіпопотам»? У грецькій мові перша частина 
цього слова має значення «кінь», а друга частина - «річка». Тому «гіпопотам» - це 
річковий кінь. 

Назви деяких тварини увійшли в нашу мову та зберігли те своє звучання, яке вони 
мали в тій місцевості, де ці тварини проживали. Наприклад, слово «жираф» походить з 
арабської мови і означає «довгу шию». А назва «вола», символа українців, - ісландська. 
Також з ісландської мови походить слово «корова». 3 англо-саксонської території 
походить назва «бик», що означає «ревіти, мукати». А «свиню» назвали свинею за її 
плодючість. 

Прообраз людини – мавпу, дітище Дарвіна – в старовину називали «облизьяна», 
від дієслова «облизувати». Але це народна етимологія, насправді слово запозичено із 
перської мови. 

Слово «кролик» прийщло до нас від поляків у 16-17 столітті. У польській мові це 
пестлива форма слова «король».  

«Миша» також має давнє походження і походить від забутого слова «мус», тобто 
«сірий». 

Як бачите, походження назв тварин досить цікаве. Тепер вам буде що розповісти 
малятам. 
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0. Вчені знають звідки походять назви тварин.  – 

23. Наука, що досліджує походження слів ще не існує.  

24. Діти питають дорослих про походження назв тварин.  

25. Ведмідь любить поласувати медом.  

26. Слово «гіпопотам» утворене від одного корня.  

27. Назва однієї з тварини, про яку йдеться у тексті, походить від 
назви її кольору.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 24. 25. 26. 27. Max. Elért 
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 pontszám 
maximális  elért 

I. Olvasott szöveg értése 

1. feladat 10   
2. feladat 7   
3. feladat 5   
4. feladat 5  

Feladatpont összesen  27   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 
 

 
Az első feladatban a zárójelben megadott szavakat megfelelően ragozott alakban kell 
beilleszteni a szövegbe. 
 
A második feladatban be kell illeszteni a szövegbe a megfelelő elöljárószót. 
 
A harmadik feladatban a szavak megfelelő ragozott alakjának végződését kell beírni a 
mondatba. 
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Завдання 1. 
 

Прочитайте текст про Веселкове село на Тайвані. Розкрийте дужки за зразком.  

Веселкове село на Тайвані 

 "Веселкове село" в (передмістя, місто)___передмісті міста__ (0) Тайчунг на 

острові Тайвань дістало свою назву і стало знамените завдяки 86-річному ветеранові 

війни, що (один, прекрасний, день) _____________________________________ (1) 
перетворив сіре і сумовите містечко для солдатів в яскравий атракціон для туристів. 

Побудоване ще в (сорокові, роки, минуле, століття) 

________________________________________________ (2-3) містечко з часом 

перетворилося на справжні нетрі - тут панувало безробіття і убогість, люди жили в 

(жахливий, умови) __________________________ (4). Коли місто почало 

розширюватися, було прийнято рішення знести цей район. І тоді літній ветеран Хуанг 

Юнг Фу, що з дитинства не розлучався з (пензель, і, фарби) 

_______________________________ (5), почав прикрашати вулиці і будинки 

невибагливими малюнками, навіть не підозрюючи, що його стараннями на місці 

розвалин з'явиться справжня пам'ятка. Першими його малюнки помітили студенти 

місцевого університету - вони виклали в інтернеті інформацію про дивовижні граффіті в 

міських нетрях. Інформація про (галерея, під, небо) ________________________ (6) 
швидко поширилася і стала притягати все більше і більше туристів. Поруч стали 

виникати кафе і готелі, а "Веселкове село" стало (обов'язковий, місце) 

__________________________________ (7) для відвідування туристами.    

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
Завдання 2. 
 

Прочитайте текст про українську музику. Вставте необхідні займенники за зразком.  

Українська музика 

Музичні традиції ___ на ___(0) території сучасної України існують з доісторичних 

часів. Знайдені київськими археологами _________ (8) Чернігова музичні інструменти - 

трещотки з бивнів мамонта - датують 18 тисячоліттям __________ (9) нашої ери. До того 

ж часу відносять флейти, знайдені на стоянці Молодова в Чернівецькій області. 

На фресках Софії Київської XI-го століття зображені музиканти, які грають на різних 

духових, ударних та струнних інструментах, а також танцюють скоморохи. Ці фрески 

свідчать _________ (10) жанрове розмаїття музичної культури Київської Русі. До XII 

століття відносяться літописні згадки про співаків Бояна і Митуса. ________ (11) цілому, 

первісна музика мала синкретичний характер - пісня, танець і поезія були злиті і 

найчастіше супроводжували обряди, церемонії, трудовий процес тощо. Музика і музичні 

інструменти відігравали важливу роль оберегів _______ (12) час заклинань і молитв. 

__________ (13) музиці люди бачили захист _________ (14a) нечистої сили, _________ 

(14б) поганого сну, _________ (14в) пристріту. Також існували спеціальні магічні 

мелодії __________ (15) забезпечення родючості грунту і плодючості худоби. 

З часом почали виділятися солісти та інші співаки. Розвиток первісної музики і став 

тим джерелом, _________ (16) якого виникла народна музична культура. Ця музика і дала 

початок національним музичним системам і національним особливостям музичної мови. 

 
 

у, про, на, біля, для, від, до, в, під, з 
 

 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
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Ukrán nyelv 
középszint 

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

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

  
Завдання 3. 
 

Прочитайте текст про королівського коня. Вставте відповідне закінчення за 
зразком. 

Королівський кінь 
 

 Король Данило мав улюбленого__ (0)  коня на прізвисько Вітер, який не раз 

служив йому вірою і правдою у боях. Коли ж той кінь постар_____(17), король віддав 

його на відпочинок у конюшню. При цьому суворо наказав, щоб коня пильнували, як 

зіницю ока. А той, хто сповістить про смерть коня, потрапить у рук _____(18) ката. 

Але смерть на жодні накази уваги не зверта_____(19). Надійшов той чорний день, коли 

кінь таки помер. Конюх Гриць вже подумки з родин _____(20) прощався. 

А тут до нього прийшов Олелько. 

– Гей, Грицю! Чого ти такий сумн_____(21)?  

– Та ти не знаєш, який наказ дав мені король. Не знаю що далі робити. Чи сховатись, 

чи піти до замку і все як є розповісти королеві. За мене ж бо ніхто цього не зробить. 

– Погано ти, Грицю, своїх друз_____(22) знаєш, – сказав Олелько. – Я піду до короля 

і розкажу йому новину.  

Приход _____(23) Олелько до короля і каже: 

– Милостивий пане мій, чи знаєте новину? 

– А то яку? 

– Ваш коханий кінь їсти не їсть, пити не п’є, дихати не дихає і рухати не рухається. 

– То він, напевно, здох! – вигукнув король. 

– Правда ваш _____(24), але то не я сказав, а ви. І можете собі самі з катом домовитись. 

Бо я вже в тім не дуже тямлю. 

Король розсміявся і нагородив Олелька за таку дотепн _____(25) витівку. 

 
 
 
 

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

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

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

 
 
 



Ukrán nyelv 
középszint 

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

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

 

 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 7   
2. feladat 9   
3. feladat 9   

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Ukrán nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1712 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

UKRÁN NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
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 
középszint 

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

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

Fontos tudnivalók 
 
 
 
A vizsga három feladatból áll. 
 
Az első feladatban meg kell állapítani igaz vagy hamis az állítás. 
 
A második feladatban rövid választ kell adni a kérdésre. 
 
A harmadik feladatban ki kell egészíteni a szöveget. 
 
 
  



Ukrán nyelv 
középszint 

1712 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

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

 
 
 
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 
középszint 

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

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

 
Завдання 1. 
 
Послухайте текст про Музей Мадам Тюссо. Встановіть, вірне чи невірне наступне 
твердження за зразком. 
 
 
 
 

0. Філії музею воскових фігур є в Європі, Азії, Америці.  + 

1. Музей мадам Тюссо був заснований у ХІХ столітті.  

2. Після війни Марія Тюссо повернулася у Францію.  

3. В кабінеті жахів було багато фігур злочинців та вбивць.  

4. Знищені у пожарі фігури були остаточно втрачені.  

5. Фігуру Адольфа Гітлера руйнували у Лондоні та Берлині.  

6. Злочинець поспорив із своїми товаришами, що він 
обезголовить фігуру Гітлера.  

7. Сьогодні в лондонському музеї немає фігури Гітлера.  

 
 
 
 
Це кінець першого завдання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
Завдання 2. 
 
Послухайте текст про правила забезпечення здорового сну. Дайте коротенькі 
відповіді на запитання за зразком. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Це кінець другого завдання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért 
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0. Коли треба лягати спати? В один і той же час. 

8-9. Що повинно бути натуральним?  

10. В якому напрямку повина бути голова?  

11. Наскільки теплою повинна бути спальня?  

12. Якими повинні бути подушки?  

13. Що можна мати у спальні?  

14. Коли варто вечеряти?  

15. Чи варто пофарбувати стіни кімнати у рожевий 
колір?  



Ukrán nyelv 
középszint 

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

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

 
Завдання 3. 
 
Послухайте текст про веснянки і вставте пропущені слова за зразком.  
 
 
 

Веснянки 
 
 
 Коли починали танути сніги й наставала тепла пора, виконувалися обряди зустрічі 

весни. Метою цих обрядів було _______________________ (16). Прихід весни після зими 

люди розуміли як боротьбу двох сил - ___ холоду й тепла ___ (0). Щоб допомогти весні 

подолати свою супротивницю, вони спалювали або топили в річці 

__________________________ (17) зими, носили по вулицях і в полі зображення сонця, 

водили хороводи тощо. Пісні, що співалися під час весняних обрядів, називалися 

веснянками. Існували також  і дитячі обряди. ______________________ (18) вважалося, що 

весну приносять на своїх крилах птахи. Щоб прискорити приліт птахів, діти носили по 

селу випечених з тіста «жайворонків».  

 

 Веснянки - це __________________________ (19): вони закликали весну та добрий 

урожай. Веснянки майже завжди співалися під час танців та ігор. Окремі танцювальні 

рухи нагадували рухи трудового процесу: оранку, сівбу, поління, косіння тощо. А слова 

пісні пояснювали ці рухи, наприклад: «А ми просо сіяли, сіяли» або «Ось так, ось так 

рвуть мак». Українські веснянки дуже __________________________ (20) до російських та 

білоруських весняних пісень.  

 
 
 
Це кінець третього завдання. 
 
 
 
 

16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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Ukrán nyelv 
középszint 

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

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

 
 



Ukrán nyelv 
középszint 

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

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

 

 pontszám 
maximális  elért 

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

Feladatpont összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Ukrán nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1712 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

UKRÁN NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Ukrán nyelv 
középszint 

1712 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

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

Fontos tudnivalók 
 
 
A vizsga két feladatból áll.  

Az első feladat egy olyan szöveg létrehozása, melyben a segédanyagra támaszkodva kell  
80–100 szó terjedelmű közlést létrehozni. 

A második feladatban a megadott szempontok alapján hosszabb leíró, ill. véleménykifejtő 
szöveget kell írni, melynek terjedelme 100–120 szó. 
 

Ügyeljen a megadott szószámra! 

Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szó-
intervallumtól, az pontlevonással jár. 
 

A feladatok megoldásához szótárt lehet használni. 

A piszkozatot – amennyiben van – át kell húzni. 

  



Ukrán nyelv 
középszint 

1712 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

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

 
  



Ukrán nyelv 
középszint 

1712 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2022. május 20. 

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

 
Завдання 1. 
 
Ви поїхали на конференцію у Францію. Ваш чотирнадцятилітній син залишився 
вдома один. Завтра він з класом іде у похід. Напишіть йому імейл про те, як він 
повинен підготуватися до походу (на 80 – 100 слів). 
 
 
 
 Нагадайте дитині про час та місце зустрічі. 
 Напишіть, яка буде погода.  
 Які речі варто брати у похід і чому? 

 
 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



Ukrán nyelv 
középszint 

1712 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

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

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
  



Ukrán nyelv 
középszint 

1712 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

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

 
Завдання 2. 
 
 
Напишіть твір на 100–120 слів про родинні свята.  
 
 
 
 Які свята ви святкуєте? 
 Що належить до обовʼязкових атрибутів свята? 
 Згадайте цікавий випадок, що трапився під час святкування у вашій родині. 
 Яке ваше улюблене родинне свято і чому? 

 
 
 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



Ukrán nyelv 
középszint 

1712 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2022. május 20. 

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

1712 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

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

 

Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális  elért 

1. 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

1. feladat összesen 11  

2. 

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

2. feladat összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

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 
 


