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Fontos tudnivalók 

 
 
 

 
A vizsga három feladatból áll. 

Az első feladatban rövid válaszokat kell adni a kérdésekre. 

A második feladatban össze kell rakni a szöveg részeit, és meg kell állapítani, igaz vagy hamis az 

állítás. 

A harmadik feladatban a megfelelő szöveg betűjelét kell a mondat mellett szereplő keretbe beírni. 
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Завдання 1. 
 
Прочитайте текст про музей воскових фігур. Дайте коротенькі відповіді на 
запитання за зразком. 
 
 
 
 

Музей воскових фігур у Києві 
 
 
Історія воскової скульптури налічує не одне століття. Ще в античні часи римляни 
робили зліпки з облич померлих, а також прикрашали свій дім восковими портретами 
друзів. У середні віки фігури святих, виконані з воску, ставили в церквах і капелах. Але 
перший кабінет воскових фігур з`явився у 1776 році у Парижі на базі приватної 
колекції доктора Кюрте. Його головною помічницею була донька економки, 
молоденька дівчина Марі Гросхольтц, яка згодом стала відома світу як мадам Тюссо. 
У1835 році вона відкрила в Лондоні музей воскових фігур, який сьогодні є 
найавторитетнішою колекцією серед подібних в усьому світі. А нині аналогічні музеї є 
в Амстердамі, Барселоні, Парижі, Мадриді, Нью-Йорку та інших містах світу. На 
території СНД – у Москві, Санкт-Петербурзі, Ризі. За ініциативою Олексія Сажина, 
колишнього наукового співробітника Музею історії міста Києва, організатора багатьох 
художніх виставок, у січні 2000 року відкрита у місті Києві постійно діюча виставка 
воскових фігур. Вона постійно поповнюється  новими експонатами, перетворюючись 
на Київський приватний музей воскових фігур. Сьогодні на виставці представлено 
понад 50 фігур, і в найближчі 3–4 роки планується збільшити їх кількість до 100. Тут 
можна побачити воскових двійників багатьох видатних людей. Це – фігури історичних 
осіб, політиків, спортсменів, письменників та поетів, зірок естради і кіно. Показ 
експозиції супроводжується цікавою екскурсією. Музей і надалі розвиватиметься за 
цими напрямками. Проте в планах є й інші теми. Наприклад, сторінка науково-
технічного прогресу – вчені, медики, космонавти, сторінка військової історії. Можливо 
життя підкаже й інші теми та напрямки. На виставці організовано фотографування з 
фігурами героїв. 
Як народжуються воскові фігури? Для розвитку музею створено декілька творчих груп, 
до кожної з яких входить скульптор, гример, пастижер, манекенник, костюмер. 
Створення образу починається з вивчання біографічних матеріалів і антропометричних 
даних. Потім скульптор ліпить з глини чи пластиліну голову і ті частини тіла 
майбутньої фігури, які не приховуватимуться одягом. Після цього роблять гіпсову 
форму, за якою відливаються воскові частини. Нині фахівці музею експериментують з 
сучасними матеріалами, які б могли передавати фактуру і тепло людської шкіри так як 
віск. 
Далі пастижер створює зачіску, робить брови, вії. Це дуже скрупульозна й кропітка 
праця: кожна окрема волосинка “вживлюється“ у віск. Очі – це медичні протези, які 
підбираються за кольором і розрізом індивідуально для кожної фігури. З полімерних 
матеріалів роблять ту частину фігури, яка прихована одягом. Сам одяг шиють у 
майстернях чи купують готовий. Але трапляється й так, що сам “оригінал” одягає свого 
воскового двійника. Завершує роботу гример.  
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0. 
В  якій країні знаходиться музей воскових фігур, про який 
розповідається в тексті? В Україні.   

1. 
В  якій країні знаходиться найавторитетніший музей 
воскових фігур?  

2. В  якій країні була відкрита постійно діюча виставка 
воскових фігур у 2000 році?  

3. В  якій країні був перший кабінет воскових фігур?  

4. В яких країнах СНД – крім України – існують музеї 
воскових фігур?  

5. З чого скульптор починає ліпити голову майбутньої фігури?  

6. Хто робить брови фігури?  

7. Для чого використовуються медичні протези?  

8. Хто завершує роботу над фігурою?  

9. 
Хто був ініціатором створення музею воскових фігур у 
Києві?  

10. Хто робив воскові фігури у ХVІІІ столітті у Парижі?  

11. Як звали мадам Тюссо, коли вона була молодою?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Max. Elért 
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Завдання 2. 
 
Прочитайте різні частини тексту “Інноваційні методики у навчанні”. Складіть 
текст та позначте у відповідній клітинці, за зразком, вірне чи невірне наступне 
твердження. 

 
 

П3 = пригадування. Як правило, легше 
згадувати вже чимось відомі для вас ідеї. 
Тому намагайтесь пов’язувати новий 
матеріал з фактами, які ви вже знаєте. 
 
 
 
П4 = повторення. По закінченні читання 
знову продивіться главу, перегляньте свої 
нотатки. Повторіть відповіді на 
поставлені запитання. Намагайтеся 
навчатись таким чином, щоб повторення 
стало невід’ємною частиною вашого 
навчального процесу. 

Весна... Сесія... Яким чином зробити так, 
аби відмінно скласти іспити та ще й 
встигнути отримати задоволення від 
сонячної теплої весни? Як не витрачати 
купу часу на книжки? Як швидко і якісно 
засвоїти нові знання? “Вам потрібно 
винахідливо організувати свою 
підготовку”, – стверджують американські 
вчені, що займаються психологією освіти. 
Використовуючи інноваційні методики, 
розроблені спеціалістами, ви дійсно 
зможете навчатись краще!  
 
 

П1 = прочитання. Поки ви читаєте, 
намагайтесь знайти відповіді на 
поставлені запитання. Читайте коротко, 
уривками від одного підзаголовку до 
іншого. 
  
 
П2 = переказ. Після прочитання 
невеличкого уривку дайте відповіді на 
поставлені запитання, намагайтесь 
переказати уривок, підведіть підсумки 
прочитаному, зробіть нотатки. Після 
вивчення короткого уривку тексту 
перетворіть у запитання назву наступного 
уривку і читайте далі. Не забувайте давати 
відповіді на свої питання і повторювати 
схему “запитання – прочитання – 
переказ”, поки не скінчите всієї глави. 
 

 

Читайте ефективно – метод ОЗ4П 
 
О = огляд. Перед прочитанням швидко 
перегляньте всю главу, заголовки, назви 
розділів, резюме. Намагайтеся уявити, про 
що саме вам доведеться читати. 
  
З = запитання. Під час читання 
перетворюйте кожен підзаголовок на 
питання. Наприклад: “Які фази сну 
існують?”, “Чим вони відрізняються?”. 
Ставлячи питання, ви будете читати 
матеріал більш цілеспрямовано. 
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12. Перша частина    

13. Друга частина  

14. Третя частина  

15. Четверта частина  

 

 

 

 

 

0. У тексті мова йде про весняну сесію. + - 

16. Підготовку до іспитів треба відповідно організувати. + - 

17. Іноваційні методики у навчанні розробили угорські вчені. + - 

18. Перед прочитанням домашнього завдання треба обов`язково 
переглянути всю главу. + - 

19. Читаючи завдання треба шукати відповіді на запитання. + - 

20. Для ефективного читання був розроблений метод ОЗ5П. + - 

21. Легше пригадати те, що ви вже колись чули. + - 
 

 
 
 
 
 
 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Max. Elért 

          10  



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 12 2009. május 21. 
0803 

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

Завдання 3. 
 
Позначте, за зразком, до якої інформації  – А, Б, В, чи Г – відноситься наступне 
твердження. 

Реклама 
 

Спритно та ситно! 

Суп курячий пікантний 
Смачний суп за декілька хвилин без будь-

яких зусиль для всієї родини. 

3-4 порції 

Спосіб приготування: 

1. Висипати вміст пакету в один літр 
окропу. 

2. Помішуючи, довеси до кипіння. 

3. Накрити кришкою та кип`ятити на 
слабкому вогні 5-10 хвилин, 
періодично помішуючи. 

Дата виготовлення: 23.09.2005. Вжити до: 

03.2007. 

Назол бебі-назол кідс 

Унікальні, безпечні препарати для 
усунення закладеності носа у немовлят та 

дітей 

Склад: фенілефрину гідрохлорид 0,125% 

Показання: грип, алергічні захворювання. 

Застосування: 

Дітям з 1 місяця до 1 року – по 1 каплі, 
дітям 1-2 років – по 1-2 каплі, дітям 2-6 
років – по 2-3 каплі, дітям 6-12 років – по 
2 впорсування у кожний носовий хід не 
частіше, ніж кожні 4 години. 

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. 
Препарати відпускаються без рецепта 
лікаря. Перед використанням необхідно 
ознайомитися з  інструкцією. 

“Київстар” дарує Вам удвічі більше 
приємних вражень від зимових свят! 
Поспішайте отримати найкращий 
подарунок: за кожні 10 хвилин розмов – 
десять хвилин безкоштовно знову і знову! 
А ще додатково отримайте 50 гривень на 
розмови! 
 
Зверніть увагу! 

• Нові абоненти стають учасниками 
акції автоматично й безкоштовно 
наступного дня після підключення. 
Про початок участі в акції 
абоненти сповіщаються SMS-
повідомленням. 

• Ви завжди можете самостійно 
перевірити кількість безкоштовних 
хвилин, що залишилися, за 
номером *111. 

Активал  щодня – більше сил для 
життя! Мультивітамінний препарат 

нового покоління. 

• Збалансований комплекс вітамінів 
та мінералів, необхідних кожній 
людині. 

• Виробляється у зручних упакунках 
на 30 та 60 таблеток. 

• Зручний у застосуванні (1 таблетка 
на добу через 10-15 хвилин після 
їжі). 

• Високоякісний препарат. 

Підвищує працездатність, забезпечує 
добре самопочуття та активність! 

 

А 
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0. Цей препарат дає сили для життя. Г 

22. Від цих вітамінів ви зможете краще та більше працювати.  

23. Продукт можна використовувати протягом 3 років.  

24. Ви отримаєте подарунок вартістю 50 гривень.  

25. Чекати треба всього 10 хвилин, навіть якщо ви дуже голодні.  

26. Препарат був розроблений для лікування дітей.  

27. Подзвоніть та спитайте, скільки ще можете говорити безкоштовно.   

28. Застосування для дітей різного віку різне.  

29. Приваблива акція абонентам.  

30. Для того, щоб придбати препарат, до лікаря звертатися не треба.  

31. Приймайте кожен день одну таблетку!  

32. Ним можна нагодувати 4 людей.  

33. Препарат для всіх поколінь.     
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javító tanár  jegyző 
 
 Dátum:  ......................................  Dátum:  .................................  
 
 
 
 
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 

 
 
 

A vizsga három feladatból áll. 

Az első feladatban a szövegbe be kell illeszteni a megfelelő szót vagy szókapcsolatot a felsorolásból. 

A második feladatban a szövegbe a megfelelő elöljárószót kell beilleszteni. 

A harmadik feladatban a zárójelben megadott igéket felszólító módban kell alkalmazni. 
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Завдання 1. 
 
Прочитайте текст. Вставте потрібне слово з переліку за зразком. 
  
 

Знайдено нову картину Леонардо да Вінчі 
 

Британські __фахівці___(0) з мистецтва повідомили, що було знайдено нову роботу 

Леонардо да Вінчі. Використовуючи складну _________________(1) інфрачервоного 

випромінення, фахівці Національної _________________(2) у Лондоні знайшли те, що 

вважалося раніше невідомим _________________(3), який сховано під однією з 

найвідоміших робіт Леонардо да Вінчі – Діва Скель. 1483 року у Леонардо да Вінчі 

замовили _________________(4) Діва Скель, яка мала прикрасити вівтарну композицію 

_________________(5) Мілана. Схоже, він намалював дві _________________(6) 

картини. Одна, яку виставлено в Луврі, мабуть, була продана приватному 

_________________(7). Інша, яка належить Національній Галереї, 1508 року була 

передана каплиці. Але під картиною куратори музею і мистецтвознавці виявили 

малюнок з постаттю _________________(8), яка стоїть навколішки з простягнутими 

руками. Експерти схиляються _________________(9), що Леонардо да Вінчі, мабуть, 

планував написати картину „Поклоніння дитяти-Христа”, але відмовився від цього 

задуму ще перед тим, як намалювати немовля-Ісуса. Але те, чому він потім написав 

картину поверх цього малюнка, назавжди залишиться _________________(10), 

повідомляє ВВС. 

 

 

фахівці, в каплиці, малюнком, таємницею, жінки, технологію, до думки, картину, 

версії, Галереї, клієнтові 
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Завдання 2. 
 
Прочитайте текст про “розумний” будильник. Вставте прийменники за зразком. 
 

“Розумний” будильник 
 

Американські студенти в Род-Айленді сконструювали незвичайний будильник, який 

автоматично контролює фази сну. Як відомо, сон поділяється ___на____(0) легку, 

глибоку і швидку фази, які повторюються приблизно кожні півтори години. У тому 

випадку, якщо пробудження __________ (11) часом припадає на легку фазу, людина 

відчуває себе бадьорою і відпочилою. І, навпаки, підйом у "неправильну" фазу може 

викликати _________ (12) людини відчуття втоми і того, що вона не виспалася, навіть 

якщо вона спала достатню кількість годин. Працює новий будильник наступним чином. 

Перш ніж лягти _________ (13) постіль, власнику необхідно запрограмувати дзвоник 

пристрою на гранично припустимий час спрацювання. _________ (14) голову 

надівається еластична стрічка __________ (15) невеличким мікрочіпом і електродами. 

Прилад знімає показники діяльності мозку, визначає фази сну і передає інформацію 

_________ (16) будильника. Це дозволяє активувати сигнал протягом  найближчої до 

встановленого часу легкої фази і гарантувати людині гарне самопочуття. Наразі 

студенти практично завершили роботу _________ (17) прототипом "розумного" 

будильника і розраховують розпочати його просування на ринку. До речі, винахідники 

вже навіть сформували компанію, яка у разі успіху задуму і займеться комерціалізацією 

продукту. Спати ________ (18) стрічкою й електродами на голові не дуже зручно. Так 

що інженерам, які візьмуться за створення комерційного продукту, доведеться 

подумати, як цей недолік обійти. 

 
. 
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Завдання 3. 
 

Використайте дієслово наказового способу множини за зразком. 
 

Тест-жарт: Як ви вмієте дотримуватись інструкцій? 
 

Завдання:  
1. __Прочитайте___ (прочитати) (0) завдання до кінця, перш ніж виконувати їх. 
2. _____________________(написати)  (19) своє ім'я та прізвище у правому 

верхньому кутку сторінки. 
3. _____________________ (намалювати) (20) 5 маленьких клітинок у лівому 

верхньому кутку сторінки. 
4. Поставте по одному хрестику у кожній клітинці, намальованій згідно з пунктом 

№4. 
5. _____________________ (обвести) (21)колом кожний хрестик. 
6. Поставте хрестик у лівому нижньому кутку сторінки. 
7. На звороті сторінки _______________________(помножити) (22) 70 на 30. 
8. _____________________ (перекреслити) (23) слово „лівому” у пункті №4. 
9. Коли дійдете до цього пункту, ___________________(вигукнути) (24) своє ім'я. 
10. Якщо на вашу думку ви ретельно виконуєте дані інструкції, 

___________________(сказати) (25): „Я ретельно виконую інструкції” 
11. На звороті сторінки __________________(зробити) (26) додавання: 107+278= 
12. Голосно ____________________(порахувати) (27) від 1 до 10. 
13. Тричі проколіть сторінку ручкою в цьому місці.......................... 
14. Тепер, коли ви завершили читання, ___________________(виконати) (28) завдання 

лише першого та другого пунктів. 
        Дякую за увагу!   
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 10   
2. feladat 8   
3. feladat 10   

Dolgozatpont összesen 28  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

    
    
      
 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 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 0803 
  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKRÁN NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
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 feladatban be kell írni a szövegbe a hiányzó szavakat. 

A második feladatban össze kell kötni a két táblázat megfelelő kereteit. 

A harmadik feladatban meg kell állapítani, igaz vagy hamis az adott állítás. 
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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. 
 
 
Послухайте веселу казку про хоробрі букви. Вставте пропущені слова за зразком. 
 

ВЕСЕЛА КАЗОЧКА  ПРО ХОРОБРІ БУКВИ  

Буква А затемна встала,  
__Розбудила___(0) букву Бе:  
– Чуєш? – злякано _________________ (1), –  
Мишка в закутку шкребе.  
Бе зіскочила ____________________(2) 
І термосить букву Ве:  
– Розшукать _____________________ (3) кицю –  
Всім завдання бойове!  
Ве мерщій до Ге, Ґе, Де:  
– Хто з вас знає, ___________________ (4) де?  
Ге, Ґе, Де того не знали,  
Та ___________________ (5) повставали,  
Підняли Е, Є, Же, Зе:  
– Хто до киці повезе?  
Тут вся ____________________ (6) проснулась,  
Одягнулась та узулась:  
– У похід усі на мишку!  
Турбувати нащо кішку?!  
– Нас ____________________ (7)! – каже Зе, –  
Мишка нас не погризе!  
Налякали букви мишу,  
Утекла. Настала ____________________ (8).  
Букви знову на полиці,  
Та хоробрим вже не спиться,  
Скоро візьмуть їх до ______________________ (9)  
Таня, Галя та Микола.  

Це кінець першого завдання. 
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Завдання 2. 
 
 
Послухайте лист, який написала Наталка подрузі про бал-маскарад у школі. 
Поєднайте ім`я з відповідною клітиною за зразком. 
 
 
 
 
 
   

                                                          
 коза(10) 
футболіст (11) 
чорна кішка (0) 
немовлята (12) 
Гаррі Поттер(13) 
клоун (14) 
лицар(15) 

 

 

 
 
 
 
 
Це кінець другого завдання. 
 
 
 
 
 
 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért
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Наталка 
Петро Семенович 
Івасик 
Мотря 
Петро та Микола 
Оксана 
Ігор 
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Завдання 3. 
 
 
Послухайте текст про Ужгород. Заповніть таблицю за зразком. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Ужгород – одне з найстаріших міст України. + - 

16. Найдавніша архітектурна будівля старого міста – це замок. + - 

17. Ужгород розташований на берегах річки Тиса. + - 

18. Залізниця розташована на правобережжі. + - 

19. В Ужгороді майже кожен будинок є архітектурною пам'яткою. + - 

20. Ужгород набув слави "української Швейцарії". + - 

21. У XIV столітті господарями міста були норвезькі графи. + - 

22. В Ужгороді знаходиться найдовша в Європі липова алея. + - 
 
 
 
Це кінець третього завдання. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 9   
2. feladat 6   
3. feladat 7   

Dolgozatpont összesen 22  
 VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

    
    
      
 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 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. össze-
tevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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  IV. Íráskészség 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKRÁN NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 21.  8:00 
 

IV. Íráskészség 
 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Ukrán nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Fontos tudnivalók 

 
 

 
 
 
 

A vizsga két feladatból áll.  

Az első feladat egy olyan szöveg létrehozása, melyben a segédanyagra támaszkodva kell  

50-80 szó terjedelmű közlést létrehozni. 

A második feladatban a megadott szempontok alapján hosszabb leíró, ill. véleménykifejtő 

szöveget kell írni, melynek terjedelme 100-120 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. 
 
Ви відпочиваєте у Києві, мешкаєте у готелі. Замовте послуги пральні та хімчистки 
та заповніть анкету на 50 – 80 слів. Поясніть, що трапилося з вашим одягом, 
звідки на ньому з`явились плями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пральня та хімчистка     Номер готелю:............ 

 
Звичайна послуга чи термінова? .................................................................. 
 
 

 крохмалити складати на плічики  
Сорочка     20 гривень 
Піжама    15 гривень 
Джинси    25 гривень 
Блузи    20 гривень 
Футболки    12 гривень 
Жіночий костюм    35 гривень 
Чоловічий костюм    45 гривень 
Піджак    25 гривень 
Брюки    32 гривні 
Сукня    18 гривень 
Краватка    5 гривень 
Інше     

 
Наведені вище ціни включають 20% ПДВ. 
Готель не несе відповідальності за усадку речей, втрату кольору, ґудзиків тощо. 
Зауваження:___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Дата       Підпис 
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Завдання 2. 
 
Виберіть один з варіантів завдань – А або Б – і виконайте його. 
 
Варіант А. 
 
Напишіть листа своєму другові про родинне свято на 100–120 слів. 
 

 Привітайте друга.  
 Напишіть, яка подія відбулася нещодавно у вашій родині. 
 Де ви святкували цю подію? 
 Хто був присутній? 
 У кого який був настрій? 
 Пообіцяйте другові вислати поштою декілька фотографій. 
 Підпишіть лист. 

 
 
Починайте лист словами: 
Дорогий Петре! 
 
Варіант Б. 
 
Напишіть листа своєму другові  на 100–120 слів про те, де ви відпочивали влітку. 
 

 Привітайте Василя. 
 Спитайте, як у нього справи. 
 Напишіть, де ви відпочивали цього року? 
 На підставі чого ви вибрали саме цю країну? 
 Як ви відпочили? Які у вас враження від країни? 
 Порівняйте цьогорічну відпустку з торішньою. 
 Напишіть, чи радите ви другові відвідати ті ж самі місця? 
 Підпишіть  лист. 
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Починай лист словами: 
Дорогий Васильку! 
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Feladat Értékelési szempont elérhető 
pont 

elért 
pont 

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

 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  

 Összesen 22  
IV. Íráskészség pontszáma 33  
    
    
     
 javító tanár  

 
Dátum:  ................................................ 
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