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Fontos tudnivalók 

 
 
 
 
 

A vizsga négy feladatból áll. 
Az első feladatban rövid válaszokat kell adni a kérdésekre. 
A második feladatban be kell fejezni a mondatokat. 
A harmadik feladat egy teszt, amelyben a három megadott variáns közül ki kell választani a helyes 
választ. 
A negyedik feladatban meg kell állapítani hamis vagy igaz az állítás. 
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Завдання 1. 
 
Прочитайте текст про телесеріали. Дайте коротеньку відповідь за зразком на 
питання. 
 
 
 
Будьмо відверті: телесеріали подобаються усім. У них є якась магія… По-перше, 

відволікають від повсякденного життя та буденних клопотів хоча б на 40-50 хвилин. 

По-друге, завжди дарують щасливий кінець, здавалося б, абсолютно безнадійних 

історій. Ми вже давно перестали вірити, що все буде добре, а серіали відроджують 

надію: а раптом усе ще налагодиться, і життя стане красивим та заможним. 

Студія “1+1” зробила чудовий подарунок: щопонеділка ми можемо дивитися 

добротний американський серіал “Доктор Квінн”. Чи ж не вперше за тривалий час 

перед нами героїня, яка не носить розкішних суконь, не їсть тостів з ікрою, запиваючи 

шампанським. Мало того, не змінює коханців щомісяця – вона взагалі їх не має! 

Чим же займається ця дивачка? Вона працює! І не перекидає шалені гроші з рахунка на 

рахунок, намагаючись обдурити ближнього свого, а приймає пологи, обробляє рани, 

оперує, доглядає безнадійно хворих. І виховує трьох (на жаль, не своїх) дітей. І зберігає 

вірність (як не кумедно це звучить у наш час) загиблому нареченому. Разом з тим вона 

аж ніяк не “синя панчоха” – витончена, вродлива. Одне слово, припала нам до серця 

відважна і водночас ніжна доктор Квінн у блискучому виконанні Джейн Сеймур. До 

речі, ця роль актриси є прикладом повного акторського перевтілення: Сеймур так 

увійшла в образ лікаря, що в свої 45 років вступила до Південнокаліфорнійського 

університету на медичний факультет. “Я добре знаю почуття жінок, які мріють 

народити дитину після 40 років, адже сама була в подібній ситуації. І я хочу стати 

лікарем, аби допомагати їм,” – пояснює актриса свій вчинок.  

У повсякденному житті вона доброзичлива і привітна. Недарма Голлівудський прес-

клуб жінок-журналісток присудив Джейн Сеймур у 1993 році премію “Золоте яблуко”, 

яка вручається акторам за вияв дружньої уваги до преси. 
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0. Чого не носить героїня серіалу 
“Доктор Квінн”? Pозкішних суконь. 

1. Хто зробив нам чудовий подарунок – 
серіал “Доктор Квінн”?  

2. Чому подобаються телесеріали всім?  

3. Хто виконує роль доктора Квінн?  

4. В якому віці пішла актриса вчитися 
на медичний факультет?  

5. Яку премію отримала актриса в 1993 
році?  

6. За що дають цю премію?  

7. Чим займається героїня серіалу 
“Доктор Квінн”?  

8. Що звучить кумедно в наш час?  

9. Що можна назвати прикладом 
повного акторського перевтілення?  

10. Почуття яких жінок знає добре 
актриса?  
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Завдання 2. 
 
Прочитайте історію про українську книжку. Доповніть речення за зразком. 
 

Українська книжка в куті невідомості 

Українська книжка перебуває в глухому куті невідомості. І це прикро. Прикро, що за 

півтора десятка років нашої незалежності жоден видавець не втілив у життя жодного 

проекту, який би мав значний резонанс в українському середовищі. Виявилося, що 

українська книжка за великим рахунком НІКОМУ не потрібна.  

Та й чи може вона бути потрібною, коли: 

а) прибутку вона не дає; 

б) її сюжетна інтриґа не захоплює; 

в) технологія книговидання і книгопродажу відсутня; 

г) актуальність прямує до нуля; 

ґ) ринок шкільної літератури посіли кілька видавців-монстриків, які наче й мають із 

того сякий-такий зиск, але куди він зникає, до кінця не знають навіть вони самі. А 

кому потрібен нікому не цікавий продукт? 

Як на мене — нікому. І це — правильно. Це — справедливо. Так має бути. 

Попри все, в Україні всупереч здоровому ґлуздові все ще залишаються люди, які 

хочуть читати добру книжку та розвивати в дітях смак до читання. І хоча в кожному 

окремому населеному пункті кількість таких диваків не надто велика, по цілій країні 

вони таки існують. Якісь невеликі гроші у них водяться. Раз-два на місяць одну-дві 

книжки можуть і купити. Одна біда: в маленьких містечках української книжки або 

немає, або є така, що її краще не читати. Натомість російськомовна попса — скрізь і 

всюди. І за останні 15 років саме вона, а не „високодуховна” українська класика 

сформувала тип сьогочасного українського масового читача. Сьогодні без 

інститутського чи шкільно-програмового примусу жодна нормальна людина читати 

Панаса Мирного, Івана Франка чи навіть Віктора Петрова-Домонтовича не буде. І не 

тому, що це не престижно, а просто тому, що вона — ця нормальна людина — читати 

таке не може. Не привчена. Не навчена. Не вишколена. 

Проте її вини в усьому цьому — найменше. Бо щоб читати сьогодні, приміром, 

М.Бажана, В.Стефаника чи навіть Ю.Яновського, треба розуміти мову їх творів, 

суспільний та приватний контекст життя їх героїв. А що в усіх сьогоднішніх 
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підручниках з історії та літератури сказано, що ледь не всі наші визначні особистості 

тільки те й робили, що боролися за Україну, свободу, рівність тощо, а сьогодні всі 

довкола борються лише за товщину власного гаманця, то сучасному читачеві нічого 

не залишається, як викинути таку „класику” на смітник. 

Та й розважальної функції, окрім хіба С. Руданського, Остапа Вишні та  

І. Котляревського, наша класика не виконує. І волів би сучасний видавець перевидати 

історичні романи Малика, так не може. У школі Малика не вивчають, сьогоднішній 

читач про нього нічого не знає, то як видавцю продати навіть незначний наклад? 

От і я кажу — ніяк. Не треба нам Малика!  

Поза тим, здається, існує постійна (читай — постійно нереалізовувана) можливість цю 

ситуацію змінити. Інструмент простий: зацікавити творами через інтерес до персони. 

Тобто, зацікавивши читача життєписами Петрова-Домонтовича, Шевченка, Франка, 

Лесі Українки, Тичини, Сосюри, Вишні, Хвильового, Підмогильного, можна досягти й 

певного зрушення в плані не лише інтересу, але й розуміння їхніх творів. Про людину, 

її долю, історію падінь та злетів, захоплень і розчарувань, багатства й бідності. На 

жаль, в Україні таких життєписів не існує навіть про Шевченка.  

 

11. Сюжетна інтрига українських книг ________________________________________. 

12. Відсутня технологія_____________________________________________________. 

13. В Україні все ще залишаються люди, які хочуть______________________________. 

14. Біда, що в маленьких містах України немає_________________________________. 

15. Тип сьогочасного українського читача формує не____________________________. 

16. Для того, щоб читати українських класиків, треба розуміти___________________. 

17. У підручниках з історії та літератури пищуть, що всі українці тільки те й робили, 

що боролися за _________________________________________________________. 

18. Існує можливість________________________________________________________. 

19. Треба зацікавити читачів _________________________________________________. 

20. Але, на жаль, ця можливість не ___________________________________________. 
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Завдання 3. 
 
Прочитайте текст про сміх. Виберіть правильну відповідь за зразком.  
 
 
 

СМІХ - ЦЕ НАРКОТИК? 

 

Американські вчені з’ясували, що гумор впливає на ті ж центри в мозку людини, що й 

кокаїн. Виходить, мали рацію ті, хто стверджує, що сміх – це свого роду наркотик, 

пише журнал “Nature”. Нейрологи зі Стенфордського університету запропонували 

шістнадцятьом добровольцям переглянути кумедні малюнки, одночасно спостерігаючи 

за реакцією їхнього мозку за допомогою апарату функціонального магнітного 

резонансу. Дослідники виявили, що при перегляді карикатур у мозку активізуються ті 

ж самі ділянки, що збуджуються при вживанні кокаїну, а також при одержанні великої 

суми грошей. Особливо інтенсивно на кумедні карикатури реагує ділянка мозку під 

назвою Nucleus accumbens. Дослідники вважають, що почуття ейфорії, яке людина 

відчуває, почувши вдалий жарт, пов’язане зі збудженням саме цієї ділянки, бо в Nucleus 

accumbens міститься велика кількість допамину, хімічної речовини, що викликає в 

людини приємні відчуття. Попередні дослідження показали, що гумор активує ті 

ділянки мозку, які аналізують мову й зміст жарту, а також ті ділянки, що керують 

посмішкою й сміхом. Вчені вважають, що отримані результати допоможуть на ранніх 

стадіях виявляти депресію, адже відомо, що під час депресії характер сприйняття 

людиною гумору міняється. 

 

0. Американські вчені стверджують, що гумор діє як ___________ . 
 

а) кокаїн     в) гроші   

б) горілка     
  
 
21. Нейрологи зі Стенфордського університету провели експеримент за участю_______. 
 

а) 18 доброзичливих людей  в) 17 науковців 

б) 16 добровольців 
 

а б в 

а б в 
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22. Учасники експерименту розглядали ____________________ малюнки. 
 

а) смішні     в) цікаві 

б) сумні 
 
 

23. У людей активізувалисяся ті ж самі ділянки мозку, які активізуються при вживанні 
кокаїну, а також при одержанні _____________________. 

 
а) поганої оцінки    в) великої суми грошей 

б) пачки сигарет 
 
 

24. Допамин – це така хімічна речовина, що викликає в людини_________________. 
 

а) поганий настрій   в) агресивні прояви 

б) приємні відчуття 
 
 

25. Попередні дослідження свідчать про те, що для сприйняття гумору треба 
проаналізувати ________________ жартів. 

 
а) структуру речення   в) мову та зміст 

б) пропозицію  
 
 

26. Вчені вважають, що результати досліджень допоможуть _______________ депресію. 
 

а) лікувати    в) отримати 

б) виявити 
 
 
 
 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. Max. Elért
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Завдання 4. 
 
 
Прочитайте текст про моду. Позначте у відповідній клітині, за зразком, вірне чи 
невірне наступне твердження. 
 
 

Писк моди 
 

Особливо ефектно сьогодні виглядають не тільки прихильниці елегантного стилю, 
які немов зійшли зі сторінок журналів мод 50-х років, а й сміливі жінки, які одягнуть 
що завгодно - лише не сумний банальний одяг. 
 
 
І справа тут швидше не в ультрамодних речах, а в умінні поєднувати речі між собою. 
Така жінка, зазвичай, не приховує почуття гумору навіть в одязі і надає перевагу 
несподіваним кольоровим поєднанням та прикольним прикрасам. Вона перша одягає те, 
від чого інші наразі утримуються або у чому комплексують. Стриманість і мінімалізм - не 
для неї. Вона швидше передасть куті меду, ніж задовольниться варіантом «сіренької 
мишки». Але побачиш таку на вулиці - і настрій поліпшується. Така не дозволить собі 
підкоритися диктату чи стати жертвою стереотипу - вона сама створює нове, яке за 
місяць-другий підхоплюють інші. 

 
 
 

0. Сьогодні елегантний стиль наслідує моду 50-х років. + - 

27. Сучасні сміливі жінки одягають все, що завгодно. + - 

28. Сьогодні в моді “сіренька мишка”. + - 

29. Якщо побачиш жінку, одягнену в ультрамодні речі, 
поліпшується настрій. + - 

30. Сучасна жінка є жертвою стереотипу. + - 
 
 
 
 
 

27. 28. 29. 30. Max. Elért
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 

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

ÖSSZESEN 30   
    
      
 javító tanár  

 
    Dátum:  ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum:  ......................................  Dátum:  .................................  
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 
 
 
 

A vizsga négy feladatból áll. 
Az első feladatban a zárójelben megadott szavak megfelelő alakját kell beilleszteni a szövegbe. 
A második feladatban a megadott listából kell beilleszteni a szavakat a szövegbe. Vigyázat, az egyik 
szó felesleges! 
A harmadik feladatban a szavak megfelelő végződéseit kell helyreállítani. 
A negyedik feladatban a megfelelő igealakot kell beírni. 
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Завдання 1. 
 
Прочитайте текст про день Святого Валентина. Розкрийте дужки за зразком. 
 

День Святого Валентина ... Це справді свято? 
 
Мільйонами несправжніх червоних ______сердець_______/серце/(0) лежить день 

Святого Валентина на базарних рундуках. Серця порцелянові, глазуровані, дерев'яні, 

серця турецькі й китайські, серця на обгортковому ___________/папір/(1) – і якщо не 

встигають продатися, переходять у наступний рік без знижок. Підприємці та продавці 

ними ще у наступному році скористаються. Бо назавтра вони нікому не знадобляться і 

за безцінь. Непродані ж серця-тістечка зачерствіють, а серця-повітряні кульки 

пов'януть, наче з них щойно витекла любов. Діяльність серцепродажної індустрії 

коротка, як життя _____________/метелик/(2). Уже років зо п'ять минуло, як із 

_________/Захід/(3) нам в Україну було трансплантовано це “нове свято” у 

_____________/вигляд/(4) плюшевого серця, великого й простого за 

____________/форма/(5), як мікімаусове вухо. Власне, святий Валентин і не планував 

увійти в цю країну в білій хламиді ________________/романтичний/(6) кучерявого 

мученика з чужого віросповідання. Він явився сюди _____________/такий/(7), яким міг. 

Відтак продажі букетів і "валентинок" шалено зросли, але в той же час баланс любові й 

самотності у нашій країні, як і у будь-якій країні, на жаль залишився сталим. 

Зате винахідливі українці підлаштували “нове свято” під потреби 

___________/власний/(8) ментальності і перетворили свято Валентина на 

_______________/близький/(9) за статусом до всенародного гуляння. Від чого очі 

святого Валентина широко й безсоромно витріщилися. І з того часу він не перестає 

дивуватися. Адже українські чоловіки вже призвичаюються купувати "на Валентина" 

чотирнадцятого лютого по кілька букетів майже для усіх знайомих дам .А купуючи 

цього дня пачку цигарок у бабусі з підземного переходу, ви чуєте вдячне: "С 

празднічком, дєвушка" і автоматично відказуєте не менш 

______________/дурацький/(10): "І вас также". Таким чином в Україні свято двох 

поволі перетворилося на "груповуху" з ухилом у Восьме березня. 
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Завдання 2. 
 
 
Прочтайте болгарську народну казку “І я, як батько”. Вставте потрібне слово в 
текст. Будьте обережні, одне слово зайве! 
 

І я, як батько 

(Болгарська народна казка) 

 

Зустрів якось _______Вовк______(0) Коня та й каже: 

- Захотілося мені конини. ______________(11) тебе. 

- Ну що ж, Вовчику, - одказує йому Кінь, - їж. І ______________(12) батько любив 

поїсти кінського м`яса. 

- Мій батько? Ти знав мого батька? Ти його пам`ятаєш? 

- Пам`ятаю. Як його не ____________(13)? Такий ______________(14) був … 

Ніколи не їв коней з підковами. _________________(15) знімав, перш ніж з`їсти 

коня. 

- І я, _______________(16) батько, - сказав Вовк, - дай зніму ____________(17) 

тебе підкови. З якої ноги починати? 

- Твій батько завжди починав з задньої … 

- І я почну з задньої … _________________(18) ногу. 

Підняв Кінь ногу. Нагнувся Вовк, _______________(19) зняти підкову, а Кінь його як 

бацне кованим копитом. Аж свічки засвітилися в очах у Вовка. ________________(20) 

живий до лісу дістався. 

 

твій, з, вовк, як, Завжди, Ледь, З`їм, щоб, порядний, Давай, пам`ятати, ніколи 
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Завдання 3. 
 
 
Прочитайте текст про українські імена. Додайте закінчення слів за зразком. 
 

Українські імена 
 
Як і коли виникли наші українські імена? Які джерела живили і живлять сьогодні їх 

склад? Які процеси у найменуванні новонароджених українців спостерігаємо нині? Де 

фіксуються імена? Що нового в дослідженні імен? Відповіді на ці та інші питання 

читач знайде у пропонованому Словнику-довіднику.  

В наші дні переважна більшість імен, якими називають новонародженних украінських 

дітей, належить до системи традиційних імен, успадкованої від попередніх поколінь, 

але естетично відшліфованої. 

В українськ ___український__(0) іменний репертуар широко входять імена, пов`язан 

____________(21) з конкретними історичними особ ______________(22), з видатними 

діячами української культури. Наприклад, багато юних громадян діста 

_____________(23) ім`я Богдан на честь гетьмана Богдана Хмельницьк 

_________________(24). Переважно в Україні побутує ім`я Роксолана, яким у XVI 

столітті було назван ________________(25) дівчину Настю Лісовську, захоплену в 

рабство кримськими татарами і продану в гарем турецькому султан 

_________________(26). Ставши дружиною султана Сулеймана І., Рокослана відіграва 

___________________(27) значну роль у політичному житті Туреччини.  

Широко побутує в Україні також ім`я Леся, як ____________________(28) батьки дають 

дівчатк _____________________(29) на честь видатної поетеси Лесі Українки. Набули 

значного поширення чоловіче ім`я Тарас – осяяне славою і генієм Тараса Шевченка, 

жіночі імена Оксана і Соломія, що увічнюють пам`ять про українських чарівниць спів 

____________________(30) – Оксану Петрусенко та Соломію Крушельницьку.  

Характерно, що ці імена привертають увагу і представників інших народів, 

засвідчуючи одну із яскравих особливостей тривалого дружнього співжиття націй – 

взаємопроникнення та взаємозбагачення культур. 
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Завдання 4. 
 

 
Прочитайте українські прислів’я і розкрийте дужки за зразком. 
 

Українські прислів’я 
 
Лінивого не ___добудишся__/добудитися/(0). З добрим ____________/пожити/(31) – 

добро _____________/перейняти/(32), а з лихим _____________/зійтися/(33) – того й 

______________/набратися/(34). З дурнем і в ступі не _____________/справитися/(35). 

_____________/Сказати/(36) – не ____________/вернути/(37), __________/написати/(38) 

– не ________________/зітерти/(39), ________________/відрубати/(40) – не приточиш. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 10   
3. feladat 10   
4. feladat 10   

FELADATPONT ÖSSZESEN 40  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
      
 javító tanár  

 
    Dátum:  ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum:  ......................................  Dátum:  .................................  
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Ukrán nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0801 
  III. Hallott szöveg értése 
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UKRÁN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 21.  8:00 
 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók  

 
 
A vizsga három feladatból áll. 
Az első feladat egy teszt: négy variánsból kell kiválasztani a helyes megoldást. 
A második feladatban a meghallgatott szöveg összefoglalóját kell kiegészíteni, be kell írni a 
hiányzó szavakat. 
A harmadik feladatban rövid válaszokat kell írni a kérdésekre. 
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Доброго дня! 
 
Вітаємо Вас на іспиті з української мови на атестат зрілості. 
Зараз ми перевіримо, як Ви розумієте українську мову на слух. 
 
Іспит складається з 3 завдань і триває приблизно 30 хвилин. 
 
Ви прослухаєте три тексти.  
Кожний текст Ви почуєте два рази. 
Перший раз Ви почуєте повний текст, а другий раз він буде розділений на 
три частини. 
 
Завдання до текстів Ви знайдете надрукованими в цьому зошиті. 
 
Виконувати завдання Ви можете під час першого та другого читання 
тексту, і після читання також. 
 
Зверніть увагу на те, що у кожному завданні наводиться зразок. 
 
Іспит триває 30 хвилин. 
 
Бажаємо успіху! 
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Завдання 1. 
 
Прослухайте текст про пам’ятник Тарасові Шевченку. Доповніть речення за 
зразком. 
 
 
0. У Санкт-Петербурзі нарешті відкрито пам’ятник ___________ . 
 

а) Тарасові Шевченку   в) Панасові Мирному   

б) Іванові Котляревському г) Маркові Вовчку 
  
 
1. Читачі _____________ багато читали про відкриття пам’ятника Шевченкові в 

Санкт-Петербурзі. 
 

а) “Української культури” в) „Української історії” 

б) “Українського слова” г) “Української мови” 
 

 
2. Розпоряждення про встановлення пам’ятника видав мер Санкт-Петербурга у 

_____________ році. 
 

а) 1945    в) 1959 

б) 1985    г) 1995 
 
 
3. Пам’ятник створив скульптор із _______________ . 
 

а) Угорщини    в) Європи 

б) Канади    г) України 
 
 
4. Лео Мол відлив пам’ятник із _______________. 
 

а) заліза    в) бронзи 

б) сталі    г) срібла 
 
 
5. Пам’ятник Великому Кобзареві споруджено в чудовому місці, у сквері на ________ 

острові. 
 
а) Дерев’яному   в) Залізному 

б) Зеленому   г) Кам’яному 
 

а в 
б г 

а в 
б г 

а в 
б г 

а в 
б г 

а в 
б г 

а в 
б г 
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6. У церемонії відкриття пам’ятника прийняли участь Президенти ________________.  
 

а) України та Угорщини в) України та Словаччини 

б) України та Росії  г) Росії та Естонії 
 
 
7. Тарас Шевченко прожив у Петербурзі ________________років. 
  

а) 16     в) 18 

б) 17    г) 13 
 
 
8. “Кобзар” Шевченка був виданий __________________. 
 

а) в Україні   в) у Москві 

б) у Санкт-Петербурзі  г) у Києві 
 
 
9. У Петербурзі Тарас Шевчнко вчився в ________________ . 
 

а) Академії мистецтв  в) Музичній Академії 

б) Академії Наук   г) Університеті 
 
 
10. Скульптор Лео Мол _________________у Санкт-Петербурзі. 
 

а) лікувався   в) працював 

б) вчився    г) народився 
 
 
 
 
Це кінець першого завдання. 
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Завдання 2. 
 
 
Заповніть пропуски, за зразком, у резюме статті “Вітаємо Вас на сайті “Громадського 
радіо”! 
 
 
 
 
 
У тексті мова йде про сайт ______«Громадське радіо»____(0). Це не зовсім 

____________(11) сторінка в інтернеті. Такого ще в _______________(12) інтернеті не 

було! Цю сторінку можна ________________(13)! Такого радіо теж не було: воно 

________________(14) незалежне і від влади, і від бізнесменів. На “Громадському 

радіо” працюють молоді й завзяті ___________________(15). А в лютому на 

«Громадському радіо» буде ще більше програм. Ранкова програма стане 

______________(16) і триватиме з 08.00 до 10.00. У ній звучатимуть оновлені тематичні 

програми –_________________(17) та “Оце так день!” З 18.00 до 19.00 новини 

доповнить __________________(18) інформаційна програма. А на вихідні «Громадське 

радіо» пропонує різні блоки ____________________(19) програм. Усі нові програми 

будуть доступні для __________________(20). 

 
 
 
Це кінець другого завдання. 
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Завдання 3. 
 
 
Прослухайте діалог двох дівчат, що працюють у різних школах. Дайте відповіді на 
питання за зразком. 
 
 
 

0. Хто хворий? Наталка, подруга Марії. 

21. Чому Марія не впізнала голос 
Наталки?  

22. Яка була в неділю погода?  

23. Чому Наталка не послухалася 
Василя?  

24. Як Наталка почуває себе зараз?  

25. Що сказав їй лікар?  

26. Який предмет викладає Марія?  

27. Яка несподіванка чекала Марію в 
школі?  

28. Якою викладачі вважають свою 
працю?  

29. З якою метою подзвонила Марія 
Наталці?  

30. Що збираються святкувати друзі в 
наступну неділю?  

 
 
 
 
Це кінець третього завдання. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 10   
3. feladat 10   

ÖSSZESEN 30   
    
      
 javító tanár  

 
    Dátum:  ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum:  ......................................  Dátum:  .................................  
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Időtartam: 90 perc 
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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 második feladatban a vizsgázó két téma közül választhat. 
A feladatok megoldásához szótárt lehet használni. 
A piszkozatot – amennyiben van – át kell húzni. 
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Завдання 1. 
 
 
Напишіть листа (на 120–150 слів) дівчинці, з якою Ви познайомилися минулим 
літом на Чорному морі. 
 

 подякуйте їй за лист  
 вибачтеся за довге мовчання 
 напишіть, що Ви у цьому році закінчуєте школу 
 напишіть про Ваші плани на майбутнє 
 згадайте, як добре Ви провидили час разом на морі  
 запросіть її на Різдво в Будапешт 

 
Звертайтеся до дівчинки так: 
 
Дорога Марійко! 
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Завдання 2. 
 
Виберіть один з варіантів завдань - А або Б – і виконайте його. 
 
Варіант А. 
 
Ви отримали листа від своєї подруги з України. У листі вона між іншим пише:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напишіть відповідь на 200 – 250 слів.  

 Коли поверається молодь додому в Угорщині? 
 В які дні батьки дозволяють приходити пізніше? 
 Як відносяться Ваші батьки до цього питання? 
 За якої умови дозволяють Вам приходити пізно вночі? 
 Чи безпечно одній дівчині вночі у Будапешті? 

 
Починайте відповідь так: 
Люба Іринко! 
 
Варіант Б.  
 
Ви прочитали в журналі для жінок наступний лист: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“У суботу ми були на концерті джазової музики. Дуже гарний був концерт. 

Після нього ми з друзями ще вирішили піти в бар. Настрій у всіх був 

піднесений, ніхто не хотів іти додому. Весняна ніч була чудова, і ми ще 

довго гуляли берегом річки, тихенько співали пісні, багато сміялися… 

Почували себе чудово.  

Але, коли я повернулася додому о третій годині ночі, батько з мамою 

вилаяли мене за те, що я так пізно прийшла. Ще гірше було вранці, тому 

що я проспала і спізнилася до школи. Батьки сказали, що я повинна завжди 

бути вдома о десятій вечора! Навіть не знаю, що робити…” 

“Мені 40 років. Маю двох дітей. Синові 17 років, дочці – 15. Діти мої слухняні, 
немає з ними ніяких проблем. Добре вчаться, ввічливі, розумні, люблять та 
поважають своїх батьків. Одним словом, у родині в нас усе гаразд.  
Але я неспокійна. Що буде зі мною та моїм чоловіком, коли діти залишать 
батьківський дім? Я боюся, що дуже рідко буду їх бачити. Моя подруга, у якої діти 
старші за моїх (старша донька її вже одружилася у минулому році), теж скаржиться 
на це.  
Ми живемо в таку епоху, коли всі завжди кудись спішать, зовсім не мають ні на що 
часу. Я, між іншим, теж багато працюю і приходжу додому пізно ввечері. Я боюся, 
що через пару років втрачу дітей. Що робити?” 
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Ви вирішили написати відповідь цій жінці (приблизно на 200 – 250 слів). 
Напишіть, що Ви регулярно читаєте журнал, і що він Вам подобається. Напишіть 
хто Ви, і чому вирішили відповісти на цей лист? Якими були Ваші стосунки з 
батьками, коли Ви жили з ними, і як ці стосунки змінилися після того, як Ви 
переїхали на іншу квартиру? Яким чином Ви вирішували проблеми у стосунках з 
батьками? Дайте пораду жінці.  
 
Починайте відповідь так: 
 
Шановний пане редакторе! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 7 / 8 2009. május 21. 
0801 

Ukrán nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 8 / 8 2009. május 21. 
0801 

Ukrán nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 

Feladat Értékelési szempont elérhető 
pont 

elért 
pont 

1. 
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2. 
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 javító tanár  

 
    Dátum:  ................................................. 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
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 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
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javító tanár  jegyző 
 
 Dátum:  ......................................  Dátum:  .................................  
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