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Fontos tudnivalók 

 
 
 

A vizsga négy feladatból áll. 
Az első feladatban helyre kell állítani a párbeszédet. 
A második feladatban rövid válaszokat kell adni a kérdésekre. 
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. 
 
Відновіть діалог про Кіотський протокол за зразком. 
 
 

Кіотський протокол захищає клімат планети Земля 
 

Наш кореспондент взяв інтерв`ю у головного спеціаліста Державного управління 
екології Олега Родіна. 
 

К.: (1)__________________________________________________________________ 
О.Р.: У Буенос-Айресі (Аргентина) 6-17 грудня минулого року відбулася 10-а 
Міжнародна Конференція екологів, на якій і був прийнятий Кіотський протокол. 
Звідси й походить ця назва. 
К.: (2)__________________________________________________________________ 
О.Р.: Про глобальні кліматичні зміни на Землі. Це питання нині - одне з 
найактуальніших у світі. Взяти хоча б прояви т.з."парникового ефекту", через який 
вже відчутно потерпає наша планета і результати якого в недалекому майбутньому 
важко передбачити.  
К.: (3)__________________________________________________________________ 
О.Р.: У конференції взяли участь близько 6100 учасників з усіх континентів, 
представники від урядів 167 країн, у тому числі українська Сторона, дві країни 
спостерігачі, 272 міжнародних, неурядових й інших організацій-спостерігачів та 240 
представників засобів масової інформації. 
К.: (4)__________________________________________________________________ 
О.Р.:  Під час роботи конференції фахівці розглянули та схвалили багато рішень і 
висновків з різних питань: передача технології, зміни землекористування та 
лісогосподарство, фінансові механізми, національні повідомлення різних країн 
тощо. 
К.: (5)___________________________________________________________________ 
О.Р.: Так. Нарешті визначили загальні принципи міжнародного співробітництва з 
проблем зміни клімату. Кіотський протокол визначає для кожної з його Сторін 
кількісні зобов`язання щодо емісії парникових газів в атмосферу на період з 2008 по 
2012 роки. 
К.: (6)__________________________________________________________________ 
О.Р.:  Україна в числі перших ратифікувала протокол і активно включилася у 
процес виконання своїх зобов`язань. Зокрема, Міністерство охорони навколишнього 
природного середовища країни спільно з іншими міністерствами завершило 
розробку Національного плану заходів з реалізації положень Протоколу. 
К.: (7)__________________________________________________________________ 
О.Р.: Статистика свідчить про те, що найбільшими забруднювачами атмосфери є 
США - 36% від загальних світових викидів, а також Китай та Індія, які, на жаль, 
досі так і не підписали Кіотський протокол і, судячи з усього, не збираються цього 
робити. 
К.: (8)__________________________________________________________________ 
О.Р.:  В Україні також немало промислових підприємств, котрі забруднюють 
атмосферу. Особливо багато їх у Донецько-Дніпровському регіоні, а також Харкові, 
Запоріжжі, Кременчуці. Але загалом наша країна має лише шість відсотків від 
світових забруднювачів атмосфери.  
К.: (9)__________________________________________________________________ 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 5 / 12 2010. október 22. 
0802 

Ukrán nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

О.Р.: Повсюди читаються лекції, проводяться бесіди, вивішені плакати, 
розповсюджуються серед населення проспекти про необхідність постійно вести 
боротьбу за чисте повітря у ймовірних місцях його забруднення. Широка 
пропагандистсько-роз`яснювальна робота проводиться серед школярів, учнів 
профтехучилищ та технікумів, студентів вузів, а також серед працівників 
автотранспортних підприємств, нафтогазовидобувних організацій тощо. 
К.: (10)__________________________________________________________________ 
О.Р.: Я був би не самокритичним, якби змовчав про недоліки в нашій роботі. Не все 
ще нам вдається зробити як слід. Ми самі бачимо, що не завжди доводимо все 
намічене до кінця. Тут є різні причини, які ми усуваємо в міру наших можливостей, 
добре усвідомлюючи всю відповідальність і важливість завдань сьогодення і 
майбуття. 
К.: (0)_______________________________А__________________________________ 
О.Р.:  Дякую й вам. І якомога ширше висвітлюйте природоохоронні питання і 
надалі. 

 

  

 

А Дякую вам за інтерв`ю, Олеже Васильовичу, і бажаю успіхів у роботі. 
Б Які питання обговорювали  фахівці  на конференції? 
В Здається, все гаразд. Чи може все ж таки ще є якість недоліки? 
Г Якщо конкретніше, то про що йдеться у Кіотському протоколі? 
Д А як виглядає на світовому рівні Україна? 
Е Наскільки мені відомо, Україна не лишилася осторонь Кіотського 

протоколу? 
Ж Олеже Васильовичу, мабуть, доцільно почати нашу розмову з азів: що 

ж таке Кіотський протокол? 
З У вас є статистика. Про що вона свідчить? 
И Хто брав участь у конференції? 
К А що робиться в Україні для того, щоб населення країни добре розуміло, 

в чому значення Кіотського протоколу? 
Л Словом, були визначені загальні принципи міжнародного 

співробітництва сьогодні і в перспективі? 
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Завдання 2. 
 
Прочитайте текст про детективні фільми. Дайте коротенькі відповіді на 
запитання за зразком. 

Детективні фільми 

Про те, що глядачам подобаються детективні фільми, відомо давно. Справді, 

що може бути краще закрученого сюжету, неоднозначних характерів і несподіваної 

розв'язки. Йдучи назустріч побажанням глядачів, телеканал "Інтер" приготував до 

показу дві нові детективні картини - "Антикілер" і "Росіяни у місті Янголів". Поза 

всяким сумнівом, обидва фільми поєднує тематика: їхні головні герої прагнуть 

відновити справедливість.  

Головний герой "Антикілера", колишній співробітник карного розшуку майор 

Коренев на прізвисько Лис, звільняється з ув'язнення. На жаль, йому довелося 

постраждати за злочин, якого він не коїв. Чималу роль у справі обвинувачення 

Коренева у свій час зіграла людина на прізвисько Шаман - один із кримінальних 

авторитетів. Незважаючи на це, Лис зовсім не збирається зводити рахунки із 

Шаманом і колегами, які його зрадили. Але загибель друзів і неймовірний злочинний 

безлад, що панує в місті, змінюють його плани: майор Коренев вирішує навести 

порядок своїми методами. Картину в стилі "екшн", бюджетом близько 5 тисяч 

доларів, за однойменним романом Данила Корецького зняв випускник Кембриджу, 

онук Сергія Михалкова і син Андрія Михалкова-Кончаловського, Єгор 

Кончаловський. Знімалися в ньому чудові, улюблені актори глядачів, які одразу 

погодилися на ролі бандитів: Сергій Шакуров (Хрест), Олександр Белявський 

(Король), Євгеній Сідіхін (Баркас), Олександр Балуєв (Шаман), Віктор Сухоруков 

(Амбал), а Михайло Ульянов у ролі "хресного батька" для багатьох стане 

несподіванкою.  

У фільмі Родіона Нахапетова "Росіяни у місті Янголів" всі історії 

розповідаються з погляду людини, яка емігрувала в Сполучені Штати. Колишній 

російський слідчий Сомів рятує від ґвалтівників американку, закохується, 

одружується з нею та їде жити за океан. Там він влаштовується працювати в 

Департамент поліції Лос-Анджелеса, а у вільний від роботи час допомагає 

співвітчизникам, що потрапили в складні ситуації в чужій країні. Картина вражає не 

тільки сюжетними колізіями, але й цікавими образами, створеними як російськими, 

так і американськими акторами.  
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0. Що подобається глядачам? Детективні фільми. 

11. Який телеканал буде транслювати нові 
детективні фільми?  

12. Що поєднує фільми"Антикілер" і "Росіяни 
у місті Янголів"?  

13. За що борються головні герої двох 
фільмів?  

14. Хто був в ув'язненні?  

15. Хто такий Шаман?  

16. Скільки коштує фільм?  

17. Де вчився Єгор Кончаловський?  

18. Хто буде виконувати роль "хресного 
батька"?  

19. Куди емігрував слідчий Сомів у фільмі 
"Росіяни у місті Янголів"?  

20. Де працює Сомів?  
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Завдання 3. 
 
Прочитайте текст про театральний фестиваль і виконайте тест за зразком. 
 
 
 

Театральний фестиваль “Золотий Лев – 2004” 
 
 
 

З 1 до 10 жовтня у Львові відбуватиметься Міжнародний театральний фестиваль 

“Золотий Лев – 2004”.  

До нас їде чимало наразі невідомих або маловідомих львів’янам колективів із 

Польщі, Сербії, Грузії, Росії, Латвії, Фінляндії, Угорщини, Австрії, інших держав і, 

звичайно, з України.  

У фестивальній програмі зазвичай показуватимуть вистави-експерименти. 

Запланована популярна ще за часів Радянського Союзу вистава “Фараони” 

Коломійця (Театр на Подолі), де особливо цікавим буде простежити те, як режисери 

пристосували її до нинішнього дня; спільна робота в Київському молодіжному театрі 

Моісєєва разом із Александровичем: “Дядя Ваня” в дуже цікавому вирішенні; 

спектакль “Про мишей і людей” Стейнбека театральної компанії “Бенюк і 

Хостікоєв”, який, до речі, є прем’єрою – у Києві його зіграли лише декілька разів. 

Буде дуже цікава постановка “Підозрювана особа” сербського театру; дуже сильна 

постановка Шекспіра “Як вам це подобається” калішського театру (Польща). 

Приїжджає вистава “Аудієнція” з Жешува, яка є колосальною комедією, де задіяні 

відомі в Польщі актори.  На загал 33 колективи з 14 країн покажуть 38 вистав.  
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0. Театральний фестиваль відбуватиметься у __________________ . 
 

а) червні     в) грудні   

б) жовтні     
  
21. Назва театрального фестивалю “____________________ лев”. 
 

а) Золотий    в) Залізний 

б) Срібний 
 
22. У фестивальній програмі багато _____________________ вистав. 
 

а) експериментальних   в) сербських 

б) традиційних 
 
23. Спектакль “Про мишей і людей” у Києві грали __________________ разів. 
 

а) багато    в) декілька 

б) тридцять вісім 
 
24. Польська вистава “Аудієнція” - це ____________________. 
 

а) нудна вистава    в) гірка трагедія 

б) цікава комедія 
 
25. П`єсу Шекспіра поставив __________________ театр. 
 

а) російський   в) польський 

б) український 
 
26. Загалом на фестиваль приїхали колективи з  __________________ країн. 
 

а) вісімнадцяти  в) дванадцяти 

б) чотирнадцяти 
 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. Max. Elért
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Завдання 4. 
 
Прочитайте текст про панораму Луцька на іконі. Позначте у відповідній клітинці, 
за зразком, вірне чи невірне наступне твердження. 
 

Панорама Луцька на старовинній іконі 
 

У Волинському краєзнавчому музеї є старовинна ікона, на якій зображений 

святий з дитям на руках на тлі древнього міста Луцьк. Вперше на унікальність цієї 

ікони звернув увагу дослідник волинської старовини Збігнєв Ревський. У невеликому 

повідомленні «Віднайдення невідомого виду старого Луцька», опублікованому у 

журналі «Земля Волинська» № 8-9 за 1938 рік, який виходив польською мовою, він 

писав: «У колишньому монастирі бернардинів у Дубні вдалося мені розпізнати на тлі 

образу, на якому зображений святий Ігнатій, вид міста Луцька з І-ої половини ХVІІІ 

століття. Цей краєвид вносить новий матеріал до іконографії замку Любарта та луцьких 

костелів...» Наприкінці автор зауважує, що цінна з історичного погляду ікона придбана 

для Волинського музею в Луцьку. 

  Панорама міста на іконі — найдавніше відоме дослідникам зображення 

древнього Луцька. Адже інші давні види, акварелі польського художника Казимира 

Войняковського, на яких змальовано замок Любарта та вулиці старого міста, датуються 

1797 роком. А за допомогою цього художнього полотна можемо поглянути на старе 

місто років на 50 – 70 раніше. Яким же воно було тоді?.. 

 

 
 

0. Панорама міста на іконі — найдавніше відоме дослідникам 
зображення древнього Луцька. 

+ - 

27. Збігнєв Ревський – польський дослідник старовини. + - 

28. На іконі зображена Богоматір з немовлям Ісусом Христом. + - 

29. Казімір Войняковський написав акварелі про Луцьк в кінці 
ХVIII століття. + - 

30. Повідомлення «Віднайдення невідомого виду старого Луцька» 
було надруковано у книзі. + - 
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I. Olvasott szöveg értése 

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

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
    
    
      
  javító tanár 

 
 
    Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
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egész 
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kerekítve 

programba  
beírt egész 
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 főnevek megfelelő alakját kell beilleszteni a szövegbe. 
A második feladatban a szövegben felsorolt számnevek megfelelő alakját kell leírni szóban. 
A harmadik feladatban a zárójelben megadott névmások megfelelő alakját kell alkalmazni. 
A negyedik feladatban a kozákok neveinek megfejtését kell beírni. 
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Завдання 1. 
 
Прочитайте текст. Розкрийте дужки за зразком. 
 
 

Що робить мозок під час сну? 
 
 
У ______ фазі _______/фаза/(0) глибокого ___________/сон/(1) людський мозок 
засвоює і закріплює отриману перед цим нову_____________/інформація/(2). 
Проведений швейцарським ____________/вчений/(3) Рето Хубером із Вісконсінського 
університету за підтримки Швейцарського національного _____________/фонд/(4) 
наукових досліджень (FNS) дослід демонструє роль мозкової 
____________/активність/(5) під час глибокого сну. ________________/Нейрон/(6) 
створюють так звані довгі електричні хвилі: як футбольні вболівальники, які одночасно 
піднімають руки з криком "олє!", мільйони нервових _____________/клітина/(7) 
одночасно реагують на один електричний сигнал, пояснюють у FNS. Можна зробити 
висновок, що ці довгі хвилі відіграють вирішальне значення у процесі навчання. 
 
Вчені запропонували групі з 12 ___________/особа/(8) пройти тест, під час якого вони 
повинні були навчитися виконувати один рух комп'ютерною 
_______________/мишка/(9). Потім виміряли активність їхнього мозку під час сну. "Ми 
виявили довгі хвилі максимальної амплітуди саме в тій частині мозку, на яку впливав 
тест", - пише вчений. Більше того, наступного дня найкращі показники при повторенні 
тесту продемонстрували ті учасники досліду, в яких було відзначено найбільшу 
амплітуду хвиль під час сну. "Очевидно, ці хвилі закріплюють у 
______________/пам'ять/(10) те, чому людина навчилася", - робить висновок Рето 
Хубер. 
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Завдання 2. 
 
 
Прочитайте текс про гривню. Розкрийте дужки за зразком. Використовуйте 
відповідну форму числівників. 
 
 
 

Про гривню 

 

У різні історичні періоди слово "гривня" означало мідяну монету у 2,5___дві з 
половиною___(0)  копійки, згодом – у 3______________(11), і, нарешті, назву 
"гривеник" дістала у народі срібна монета вартістю у 10 ______________(12) копійок. 
Водночас із назвою "гривеник" у народі зберігалася й запозичена з польської мови 
назва "злотий", яка перейшла на срібну монету у 15 ____________(13) копійок. 
Проголосивши своїм Третім універсалом 18 ____________________(14) липня 1917 
_______________________________________________(15)  року утворення Української 
Народної Республіки, Центральна Рада запровадила в Україні нову національну 
валюту. Первісно такою валютою було визначено український карбованець, вартість 
якого дорівнювала приблизно 17 ________________________ (16) долі щирого золота 
(1 ____________(17)  доля = 0,044 _________________________________(18-19) г 
золота). Ухвалою Центральної Ради від 19 грудня 1917 року було видрукувано перший 
грошовий знак Української Народної Республіки — купюру вартістю у 
100________________(20)  карбованців.  
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Завдання 3. 
 
 
Прочитайте текст ”Як слід вітатись й прощатись під час листування?” Розкрийте 
дужки за зразком. 
 

Як слід вітатись й прощатись під час листування? 
 

1. У кожній конкретній ситуації листування, залежно від ___ наших __ (наші) (0) 
стосунків з____________(ті) (21), до ______________(хто) (22) ми пишемо, варто 
добирати якнайдоречнішу форму привітання або прощавання. Форми привітань 
або прощавань краще змінювати разом із зміною 
_____________(Ваші)(23)стосунків: чим щирішими стають взаємини, тим більш 
дружніми, теплими, інтимними мають ставати привітання. І навпаки.  

2. Буває не зайвим промовити слова привітання про_______________(себе)(24), 
дослухаючись до ________________(свій) (25) внутрішнього голосу, щоб 
перевірити: чи вистачає у _________________(Ваш) (26)привітанні 
доброзичливості й тепла. Не скупіться на_________________(вони) (27)! Але й 
не перебільшуйте: лист до свого начальника, який би починався: Дорогий 
сонечку, привіт! - це вже занадто! 

3. Скрізь у листах Ви, Вам, Ваш, Вашому і т.д. бажаніше писати з великої літери. 
Цим Ви підкреслюєте _________________(свій) (28) повагу до співрозмовника. 

4. Зверніть, будь ласка, увагу на вживання ком у привітаннях, напр.: Доброго дня, 
Андрію! Андрію, доброго дня! Коми тут ставимо, бо Андрію є звертанням, яке 
фактично вкраплено у таке речення: Я зичу__________________(Ви) (29)  
доброго дня, Андрію! А от у сполученні слів Шановний пане Андрію! кома не 
потрібна, бо ці три слова є одним цілісним звертанням. Комами виділяємо 
____________________(воно) (30) лише в тому разі, коли це звертання 
потрапляє на початок, у середину чи кінець іншого речення, напр.: Як 
поживаєте, шановний пане Андрію? 
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Завдання 4. 
 
 
Прочитайте текст про козацькі прізвиська. Поясніть значення прізвиська за 
зразком. 

КОЗАЦЬКІ ПРІЗВИСЬКА 

На Запорізькій Січі був цікавий звичай. Новачок, котрий вступав у Січове 
товариство, мав поміняти своє попереднє прізвище на нове, козацьке. Часто 
прізвисько обирали новому товаришеві самі козаки. Уславився колись на всю 
Запорізьку Січ своєю силою козак Іван Підкова. Він був таким дужим, що міг 
однією рукою переломити надвоє міцну залізну підкову. Тому й прозвали його 
таким найменням. Ти, мабуть, знаєш казку про Вернигору - велетня, який 
перевертав гори, і Вернидуба, котрий міг власноруч зламати величезного дуба. А 
ще є цікава легенда про вусаня Верниводу, що любив гратися з водою. На який 
бік він повертав вус, там робилося сухо. Так само прозивали своїх силачів і 
характерників козаки. І в них були свої Вернигори, Вернидуби і Верниводи. 
Взагалі козаки були веселими відчайдухами, загартованими в боях сміливцями, 
котрі нічого не боялися. В такому товаристві цінували не тільки силу й міць, а й 
жарти і дотепи. Добираючи прізвисько новому побратимові, козаки любили 
пожартувати, незлостиво покепкувати з товариша. Тому багатьох нагородили 
такими кумедними прізвиськами, як Затуливітер, Неїжборщ, Непийвода, 
Недайкаша, Задерихвіст, Підкуймуха, Крутихвіст, Вариборщ, Паливода, 
Роздайбіда, Загнибіда, Скачистрибайло.  

Вернигора – це прізвище козака, що    _________перевертав гори_______________(0). 

Затуливітер – це прізвище козака, що  ______________________________________(31). 

Неїжборщ – це прізвище козака, що     ______________________________________(32). 

Непийвода – це прізвище козака, що    ______________________________________(33). 

Недайкаша – це прізвище козака, що    ______________________________________(34). 

Задерихвіст – це прізвище козака, що   ______________________________________(35). 

Підкуймуха – це прізвище козака, що   ______________________________________(36). 

Крутихвіст – це прізвище козака, що    ______________________________________(37). 

Роздайбіда – це прізвище козака, що     ______________________________________(38). 

Скачистрибайло – це прізвище козака, що     _________________________________(39). 

Вариборщ – це прізвище козака, що      ______________________________________(40). 
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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! 
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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 єгипетські піраміди. Доповніть речення за зразком. 
 
 
 
0. Єгипетські піраміди знаходяться в ___________ . 
 

а) Єгипті    в) на Сході 
б) Древній Греції   г) Будапешті 

 
 
1. До Семи Чудес Світу відноситься тільки піраміда  ____________. 
 

а) Хефрена   в) Хеопса 

б) Мікеріна   г) Харфа 
 

 
2. Висота піраміди Хеопса  __________________ метрів. 
 

а) 147    в) 111 

б) 198    г) 195 
 
 
3. 2 300 000 кам'яних блоків в середньому важать ____________ тонни. 
 

а) 4,5    в) 52 

б) 33    г) 2,5 
 
 
4. Це єдине із славнозвісних "Семи Чудес Древнього Світу", яке ________________. 
 

а) було перебудувано  в) не використовують 

б) існує сьогодні   г) було зруйновано 
 
 
5. Будівництво піраміди тривало більше, ніж ___________років. 

 
а) 30    в) 50 

б) 20    г) 80 
 
 

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. Піраміда - це ................ фараона Хеопса. 
 

а) дім    в) обсерваторія 

б) лікарня    г) могила 
 
 
7. Коли єгиптяни ховали фараонів, вони ховали разом з ними слуг, тварин та багато 

________________. 

 

а) скарбів    в) харчів 

б) грошей    г) одягу 
 
 
8. У центрі “кімнати Короля”стояв величезний гранітний _____________. 
 

а) стіл    в) саркофаг 

б) блок    г) жук-скоробей 
 
 
9. Майже всі єгипетські піраміди були  _____________. 
 

а) низькі    в) пофарбовані 

б) зруйновані   г) пограбовані  
 
 
10. Що трапилося з мумією Хеопса і його скарбом - _______________ . 
 

а) невідомо   в) знають всі 

б) детально описано  г) шукайте в Інтернеті 
 
 
 
 
Це кінець першого завдання. 
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Завдання 2. 
 
 
Заповніть пропуски, за зразком, у резюме статті “Нова постановка п`єси А. П. 
Чехова “Чайка””. 
 
 
 
 
Свою розповідь про нову постановку п`єси А. П. Чехова __“Чайка” ___(0) в  Україні 

автор статті починає з питання про вічність _______________ (11) твору. Секрет того, 

чому художній твір залишається актуальним, відомий лише______________(12).  

“Чайку” Чехов написав, більше ніж ___________________(13) років тому, але ми і 

сьогодні з задоволенням дивимося цю виставу. Про що ця_________________(14), 

питає автор статті. І відповідає: про людей, про __________________(15), про життя! 

Театр – наче  _________________(16) наяву – переносить людину в інший світ. Але 

справжні людські  __________________(17) чекають нас в реальному житті.  

Нещодавно завершився _______________(18) сезон в Театрі юного глядача. Останньою 

виставою була саме “Чайка” Чехова. Автор статті щиро дякує ______________(19) та 

акторам за насолоду та радить всім обов`язково завітати при нагоді до Театру на 

_______________(20). 

 
 
 
 
Це кінець другого завдання. 
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Завдання 3. 
 
 
Прослухайте текст про останнє кохання Тараса Шевченка. Дайте коротенькі 
відповіді на запитання за зразком. 
 
 
 

0. Де поховали Тараса Шевченко? У Каневі. 

21. Хто жив у селі Прохорівка?  

22. Що вирішив купити поет?  

23. Яку хату вирішив збудувати 
Шевченко?  

24. Хто чекав його у Петербурзі?  

25. Як звали сусідську дівчину, яку в 
дитинстві кохав Тарас?  

26. 
Скільки років було Ликері, коли 
Шевченко у 1858 році 
познайомився з нею? 

 

27. 
Скільки років виповнилося 
Шевченкові, коли він 
познайомився з Ликерою? 

 

28. Чи стала Ликера дружиною 
Великого Кобзаря?  

29. 
Де проводила Ликера цілі дні, 
після того як приїхала у 1904 році 
у Канів? 

 

30. У якій книзі вона залишила запис?  

 
 
 
 
 
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   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
    
    
      
  javító tanár  

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
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programba  
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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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Fontos tudnivalók 

 
 
 

A vizsga két feladatból áll.  
Az első feladat egy olyan szöveg létrehozása, melyben a segédanyagra támaszkodva kell  
100–150 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 е-mail (на 100–150 слів) своїй подрузі про те, що ви робили сьогодні. 
 

 Привітайте подругу та згадайте, що вчора ви їй теж писали.  
 Пожуріть її за те, що вона вам ще не відповіла. 
 Напишіть, що Ви робили сьогодні після школи. 
 Повідомте подругу про те, що ви сьогодні придбали нове взуття. 
 Нагадайте їй, що у неділю ви разом збираєтесь у зоосад.  
 Попрощайтесь та пообіцяйте завтра знову написати листа. 

 
 

Звертайтеся до подруги так: 
 
Дорога Гафійко! 
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Завдання 2. 
 
Виберіть один з варіантів завдань – А або Б – і виконайте його. 
 
Варіант А. 
 
Ви отримали від своїх однокласників наступне запрошення.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напишіть пропозицію на 200 – 250 слів.  

 Похваліть ваших однокласників за ідею. Поясніть, чому вона вам 
подобається. 

 Напишіть сценарій перших двох чи трьох частин серіалу. 
 Спитайте про подробиці уявлення ваших товаришів. 
 Запропонуйте якусь влучну назву майбутнього серіалу. 

Починайте відповідь так: 
Дорогі друзі! 
 
Варіант Б.  
 
Ви прочитали у молодіжному журналі наступний лист: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ви вирішили написати відповідь дівчатам (приблизно на 200 – 250 слів).  

 Представтеся, напишіть, хто ви, де живете, де працюєте. 
 Напишіть також про свого друга, що був з вами на концерті. 
 Поясніть, як ви потрапили на концерт. 
 Попросіть дівчат, написати про себе. 
 Спитайте, хто з рок-ансамблів та рок-співаків належить до їх улюбленців. 
 Запропонуйте дівчатам зустрітися та піти разом на концерт в неділю. 

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ! 

Любий друже! 

Будь нашим співробітником! 

Учні восьмого класу вирішили створити кіносеріал про життя нашої 

школи. 

ЧЕКАЄМО НА ТВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ! 

Адреса:   www.Mojaskola kinо.ua

„Дві симпатичні дівчини шукають двох рокерів, які стояли біля нас під час виступу 
“ВВ” на Дні міста в Івано-Франківську. Один з них середній на зріст, темноволосий, 
з борідкою, був одягнений у чорну куртку, мав чорний рюкзак. Ще у нього був 
цифровий фотоапарат. Другий був трохи вищий за свого друга, з коротшим і 
світлішим волоссям. На концерті ми стрибали всі разом у колі. Але з концерту ми 
пішли раніше  і познайомитися з цими хлопцями не встигли. Хлопці, відгукніться!”  
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Починайте відповідь так: 
 
Привіт, дівчата! 
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Feladat Értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

1. 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

Összesen 10  

2. 

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

Összesen 20  
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 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése    
 IV. Íráskészség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  ......................................  Dátum:  .................................  
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