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Fontos tudnivalók 

 
 
 

 
 
A vizsga négy feladatból áll. 

Az első feladatban a megfelelő szöveg betűjelét kell a mondat mellett szereplő keretbe beírni. 

A második feladatban rövid válaszokat kell adni a kérdésekre. 

A harmadik feladatban helyre kell állítani a párbeszédet. 

A negyedik feladatban meg kell állapítani, hamis vagy igaz az állítás. 
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Завдання 1. 
 
Позначте, за зразком, до якої інформації  - А, Б, В, чи Г - відноситься наступне 
твердження. 

Туристам на замітку 
 

Аби Ваша подорож і відпочинок були більш приємними, а ви не попали у не зовсім 
приємні ситуації, варто познайомитися з порадами бувалих туристів. Отже, щасливої 
подорожі! 
 
У літаку іноземної компанії 

 
– Займайте тільки те місце, яке вказане у 
купоні реєстрації. 
– Летите економ-класом – не поспішайте 
вішати пальто у шафу, це для пасажирів 
бізнес-класу. 
– Відео включать відразу для усіх. 
–"Гніздо" для навушників шукайте у ручці 
крісла. Є кілька програм для радіо і 1-2 для 
відео. 
– Курити можна, якщо місце – для курящих.
– При потребі можливо зателефонувати з 
літака. Але це у кілька разів дорожче! 
– На міжнародному рейсі алкогольні напої – 
безкоштовні. 

У кафе та барі 

 
– Не підсаджуйтеся до зайнятого столика, 
якщо вас не запрошують. 
– Сідаєте тільки за прибраний столик. 
– Біля стійки усе дешевше. 
– Довідайтеся, коли у барі "Happy hour" 
("щаслива година"), тоді все дешевше на 30-
50%. 
– З чужою дівчиною танцюють не більше 
одного разу. 
– Замовили пляшку води – можете сидіти 
хоч  цілий день! 
– У кафе обов'язково є туалет. 
– Телефонувати з кафе дещо дорожче. 
– Чайові залишають на столику, а не 
тицяють у руку. 

У готелі 

 
– Ще вдома слід поцікавитися які "чайові" 
дають носіям, офіціантам, швейцарам і 
таксистам. Як і тим, де вигідніше і 
безпечніше обміняти гроші чи дорожні чеки.
– Фрігобар (холодильник з напоями) і 
щоденна заміна білизни у номері – ознака 4-
5-зіркового готелю. 
– У фрігобарі все у 2 рази дорожче, аніж у 
барі, і у три рази, аніж у магазині. 
– Цінні речі краще відразу здати на 
зберігання у сейф готелю.  
– Ключі від номера можна і не здавати. У 
обслуги є власні. 
– При потребі можна замовити послугу-
"будильник". 
– Спізнитися на сніданок чи вечерю (якщо 
час зазначений) – залишитися без їжі. 
– З номера можна подзвонити куди завгодно 
– рахунок виставлять під час остаточного 
розрахунку як і за користування фрігобаром 
і платним телебаченням. 

В аеропорту 

 
– Візки безкоштовні. 
– У "Free-shop" усі товари дешевші, аніж у 
країні. Крім того, розплатитися можна 
практично будь-якою валютою. 
– Курити дозволено у спеціально відведених 
місцях. Точніше: якщо поблизу немає 
оголошення про заборону – можна курити. 
– Заповніть в'їздну митну декларацію навіть 
якщо вважаєте, що вам нічого декларувати. 
– До стійки контролера підходять по 
одному, черги чекають за жовтою 
обмежувальною лінією, проведеною на 
підлозі за 1,5-2 метри від стійки. 
– На запитання інспектора паспортного 
контролю доцільно відповідати впевнено і з 
посмішкою. 
– В офісі туристичного бюро можна 
безкоштовно взяти буклети, карти і схеми 
руху транспорту. 

 

А 

B 

Г 

Б 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 

          10  

 (0) Візки безкоштовні. Г 

(1) Алкогольні напої безкоштовні.  

(2) Тут буває так звана “щаслива година”.  

(3) Гроші краще зберігати у сейфі.  

(4) Обов`язково заповніть митну декларацію.  

(5) Ключі можете носити з собою.  

(6) Тут все можна купити дешевше.  

(7) Тут можна танцювати з незнайомими дівчатами.  

(8) Тут ви можете сісти лише на одне конкретне місце.  

(9) До контролера треба підходити по одному.  

(10) Ви можете попросити, щоб вас розбудили.  
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Завдання 2. 
 
Прочитайте текст “МакДональдз – старт моєї  кар`єри”. Дайте коротенькі 
відповіді на запитання за зразком. 

 

 

МакДональдз – старт моєї  кар`єри 
 

10 причин за! 
 

 
1. Реальні можливості професійного росту 

• Мої сходинки до успіху: член бригади ресторану → інструктор → начальник 
ділянки → другий асистент менеджера → перший асистент менеджера → 
менеджер МакДональдз. 

• 70% нинішніх керівників компанії почали як члени бригади ресторану. 
2. Безкоштовне навчання 
100 000 долларів США щороку компанія витрачає на корпоративне навчання 
працівників із відривом від виробництва. Я маю можливість розпочати кар`єру без 
досвіду роботи та спеціальної освіти. 
3. Стабільна робота 
у великій міжнародній компанії. Дотримання всіх законодавчих норм і вимог. 
4. Конкурентна заробітна плата 
(від 800 гривень) і можливе підвищення за гарні результати моєї праці, виплата бонусів. 
5. Гнучкий індивідуальний графік роботи 
Це надає мені можливість працювати від 4 годин на день у будь-який проміжок часу. 
6. Різноманітні пільги 
Для мене: безкоштовна уніформа, знижки на харчування, комфортні умови праці тощо. 
7. Мотиваційні заходи для працівників 
Пікніки та новорічні вечірки, програми “Всі зірки”, “Найкращий працівник місяця”, 
“Таємничий відвідувач” та інші. 
8. Програма підтримки освіти 
Я маю можливість отримати додаткову стипендію та успішно поєднувати роботу та 
навчання. 
9. Самостійність 
Можливість розпочати мою трудову діяльність, стати впевненним у собі та фінансово 
незалежним. 
10. Команда 
з 4000 молодих та енергійних людей. Тут я завжди знайду нових друзів і зможу 
розраховувати на їхню підтримку. 
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0. 
Скільки причин наведено на користь того, 
щоб молоді люди йшли працювати у 
МакДональдз? 

10. 

11. 
Скільки ступенів професіонального росту 
існує в МакДональдзі?  

12. Чи треба мати якусь спеціальну освіту для 
того, щоб працювати в МакДональдзі?  

13. 
Як починали свою роботу в МакДональдзі 
більшість керівників компанії?  

14. Яка заробітна плата в МакДональдзі?  

15. Яким можна назвати графік роботи в 
МакДональдзі?  

16. Скільки коштує уніформа співробітника 
МакДональдза?  

17. В яких умовах працюють співробітники 
МакДональдза?  

18. Як підтримує МакДональдз освіту своїх 
працівників?  

19. Яка загальна кількість співробітників 
компанії?  

20. Кого можна завжди знайти серед 
працівників МакДональдз?  
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Завдання 3. 
 
Відновіть інтерв’ю з Мариною Медніковою за зразком. 
 

Бліц-інтерв’ю з Мариною Медніковою 

А Марину Меднікову ви читали? Ну, справжнісінький тобі український національний 
“екшин” (від англ. action – дія, вчинок)! “Тю”, наприклад, роман-фрістайл з елементами 
аерофотозйомки (видавництво “Кальварія”, 2003).  

 
Кореспондент: (1)________________________________________________________ 
М.М.: Таке життя. Екстремальне й непередбачуване. Людина, яка оприлюднює свої 
враження  ніякий не медіум, а свідок. Свідок обвинувачення чи свідок захисту. 
Екстремальні й непередбачувані сюжети озонують буття. Залюбки за ними 
спостерігаю, їх читаю, відтворюю на папері. Проте, не хотіла б стати їхньою 
учасницею. Не хочу екстрeму у власному існуванні. 
Кореспондент: (2)________________________________________________________ 
М.М.: Яке ж то було б розкішне життя, коли б страхатися тільки безтем'я. Бог дасть 
– нова книга напишеться, а ні... то буде щось інше. Наприклад, сценарій телесеріалу 
про шалене кохання, над яким виплаче очі поведене на серіалах жіноцтво. 
Кореспондент: (3)________________________________________________________ 
М.М.: За Флобером, скажу: Емма – це не я. Але ділюся з героями деякими своїми 
рисами. Зокрема, гумором. 
Кореспондент: (4)________________________________________________________ 
М.М.:  Вас усі прочитані тексти задовольняють? Не залишається невдоволеності? 
За своє фахове життя (я – кіноредактор) прочитала кілометри й тонни чужих 
писань, дев'яносто вісім відсотків з яких не налазили й на голову. Жоден з тих 
авторів не переймався питанням: навіщо він пише? І я не ставлю його собі. 
Пам'ятаєте у Рильського: "Ластівки літають, бо літається, а Ганнуся плаче, бо – 
пора". Сказав академік.  
Кореспондент: (5)________________________________________________________ 
М.М.: Не думаю, що своїм скромним літературним доробком комусь вже так 
дошкулила, щоби треба було відмовлятись від писання. Якби це сталося, то 
заломила б чимало. Наприклад, нове авто на зміну моєму пенсіонеру -"москвичеві", 
що давно вже натякає на свій заслужений відпочинок.  
Кореспондент: (6)________________________________________________________ 
М.М.:  Зі словами ризик, виклик, спокій, вгору, потім, вже, безлад, щастя. Залежно 
від обставин. Тільки ризик, мабуть, пересунула б на останнє місце. А "потім" – на 
чільне. Бо моя найяскравіша риса – лінощі.  
 
Кореспондент: (0)_____________________Д__________________________________ 
М.М.:  Я багато чого ще не пробувала. І це втішає. Допишу свою трилогію, а 
потім… Дозвільно сидячи на березі Десни, або гуляючи з собаками, а їх маю двійко, 
або кермуючи моїм ветераном автобудування мальовничою Україною, 
розмірковуватиму, а чи не написати мені ще й "спокійну" книгу. Чи книгу пошуку? 
Як матиму час і матиму натхнення. 
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А У вас ніколи не було страху, що одного разу вам не буде про що писати? 
Б Заради чого ви б відмовились від писання?  
В Пані Марино, ваш стиль життя і темперамент такі ж, як і сюжети книг, 

суцілля екстрeму? 
Г З якими словами себе асоціюєте? Ризик, виклик, спокій, вгору, потім, 

вже, безлад, щастя. 
Д Ваші книги – це книги “екшину”. А ви ніколи не пробували писати 

“спокійні” книги, книги пошуку? 
Е Ви схожі на когось із своїх героїв? Чи це все фантазія “ззовні”?  
Ж Чому ви пишете?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Карнавал собачої моди 
 
У Великому Новгороді відбудеться карнавал собачої моди "Дог кутюр літо – 2005". Як 
повідомили в органiзаційному комітеті цього дивного карнавалу, незвичайне шоу 
розпочнеться дванадцятого червня. 
 
На цей час топ-моделями стануть хорти й ротвейлери, шнауцери й шарпеї, вівчарки й 
бульдоги, коккер-спанієлі й такси. І навіть безпородні дворняги. На собаках будуть 
джинси, шорти, футболки, найрізноманітніші головні убори, окуляри, банти. Вівчарка з 
Новгородського центру кінологічної служби виступить у костюмі міліціонера. 
Вестимуть карнавал артисти в собачих костюмах. 
 
За підсумками карнавалу найкращі собаки та їхні власники будуть нагороджені 
призами. Покази собачої моди у Великому Новгороді проводяться протягом кількох 
останніх років, однак літній карнавал відбудеться вперше. 
 

 
 

0. Карнавал собачої моди відбудеться у Великому Новгороді. + - 

27. Карнавал проводитиметься восени. + - 

28. Дворняги не будуть брати участь у карнавалі. + - 

29. Актори теж будуть одягнені, як собаки. + - 

30. У Новгороді планують показ ведмежої моди також. + - 
 
 

27. 28. 29. 30. Max. Elért
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 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 szövegben található számnevek megfelelő alakját kell leírni. 

A harmadik feladatban a megfelelő szemléletű igealakot kell alkalmazni. 

A negyedik feladatban az aláhúzott szókapcsolat igéjéből kell főnevet képezni a megfelelő 

módosításokkal együtt. 
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Завдання 1. 
 
Прочитайте текст. Розкрийте дужки за зразком. 
 

Вчені з`ясували: найкращий вік для геніїв 29 років 
 
 
Дослідники, які вивчають досягнення тисяч новаторів, встановили, що саме в 29 

__років_______/рік/(0) із __________________/найбільший/(1) ймовірністю може 

спасти на думку велика й оригінальна ідея. Саме в _____________/цей/(2) віці 

спостерігається оптимальне поєднання рівня освіти й енергії, необхідне для того, щоб 

виникла велика ідея, ____________/стверджувати/(3) дослідники. Відкриття свідчить, 

що для того, щоб у людини з'явилася нова ідея, спочатку їй треба освоїти набагато 

більше інформації, ніж попереднім _____________/покоління/(4), аби додати нове до 

того, що вже ____________/відомий/(5), повідомляє „Sunday Times”. Досягнення рівня 

________________/освіченість/(6), необхідного для появи інновації, тепер забирає 

перші три десятки років життя. "Якщо хочеш стояти на плечах титанів, спочатку треба 

видряпатись по _____________/їхній/(7) спинах, і чим більше знань треба отримати, 

тим ___________/складний/(8) є цей шлях", – ідеться в доповіді, що спонсорувалася 

американським Національним бюро економічних досліджень /NBER/. NBER вивчило 

вікові дані 55 _______________/тисяча/(9) людей, які отримали патенти на нові 

винаходи, і дійшло висновку, що вік, у якому загоряється творча іскра, в наші дні 

становить 29 років. Учені виявили, що середній вік винахідника збільшується на 0,6 

року кожне десятиріччя. Однак ще довше доводиться чекати для того, щоб проявив 

себе істинний геній. У минулому столітті вік, у якому великі 

______________/винахідник/(10) й лауреати Нобелівської премії зробили свої 

переломні відкриття, збільшився на 6 років, і тепер середній вік у цій категорії 

становить 40 років. 
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Завдання 2. 
 
Прочитайте текст про  Туманність Андромеди. Розкрийте дужки за зразком. 
Використовуйте відповідну форму числівників. 
 

Астрономи помилялися щодо розмірів Туманності Андромеди 
 
Туманність Андромеди, найближча до нас гігантська галактика, яка знаходиться на 

відстані ___двох мільйонів___(0) /2 млн./ світлових років від Землі, схоже, лише 

відносно недавно злилася з якоюсь іншою галактикою. За оцінками астрономів, що 

вивчали її, це могло статися усього лише близько _____________________(11) /200 

млн./ років тому. Схоже, колишні оцінки діаметра Туманності не відповідали істині: 

насправді ця галактика ____________________(12) /3/ більша, ніж припускалося 

раніше. Цей висновок астрономи Каліфорнійського технологічного інституту зробили, 

спираючись на результати вивчення ___________________(13) /5000/ зірок, 

розташованих у зовнішніх країв диску цієї галактики. Використовуючи гавайський 

телескоп Кек, астрономи виявили на свій подив, що ці зірки обертаються так, неначе 

вони є частиною її диска. А отже, стверджують астрономи, діаметр цього диска 

становить не _______________________________________________(14-15) /70-80 

тисяч/ світлових років, а всі ______________________________(16) /220000/. 

Галактична периферія, досить тьмяна - на її частку припадає всього лише 

________________________ (17) /10%/ світла галактики. Але там обертається, 

приблизно, _______________(18) /1000000/ зірок. Ще одна загадка, пов'язана з 

Туманністю Андромеди, - це скупчення периферійних зірок. Астрономи нарахували 

близько _________________(19) /15/ помітних скупчень. Таке спостерігається після 

злиття кількох галактик в __________________(20) /1/ гігантську. Однак тут одночасно 

спостерігаються і такі скупчення, і великий диск галактики, - згідно з сучасними 

моделями утворення галактик, ці явища є майже взаємовиключними. Якщо ж йдеться 

все-таки про злиття великої галактики з більш дрібним "сусідом", то це мало б статися 

відносно нещодавно за космічними мірками /в межах останніх 200 млн. років/, в 

іншому випадку, ці скупчення вже були б "змиті" геть. 
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Завдання 3. 
 
Прочитайте текст ”Поради батькам з безпеки при використанні онлайну 
підлітками”. Розкрийте дужки за зразком. Використовуйте відповідну форму 
дієслів. 
 

Поради батькам з безпеки при використанні онлайну підлітками 

Ось кілька підказок з безпеки, які вам слід взяти до уваги, коли ви ___ даєте __ 
(давати-дати) (0) рекомендації з використання онлайну підліткам: 
 

• _______________(творити-створити) (21) список Правил користування Internet 
вдома за участю ваших дітей. Туди ви маєте ______________(включати- 
включити) (22) типи сайтів з необмеженим доступом, години користування 
Internet та рекомендації зі спілкування з іншими в онлайні, включаючи чат-
кімнати. 

• Тримайте комп'ютери з Internet-з'єднанням поза межами кімнати вашої дитини. 
• Поговоріть зі своїми дітьми про їхніх онлайнових друзів, про те, чим вони 

займаються так, якби ви  _____________ (говорити-сказати) (23) про будь-яких 
інших друзів або заняття. _______________ (вивчати-вивчити) (24) інструменти 
для фільтрування Internet  

• Знайте, які чат-кімнати та дошки повідомлень вони ________________ 
(відвідувати-відвідати) (25) та з ким розмовляють. 

• Рекомендуйте їм використовувати контрольовані чат-кімнати, та  _____________ 
(наполягати-наполягти) (26) на тому, щоб вони залишалися в публічних зонах 
чат-кімнат. 

• Не дозволяйте, щоб ваші діти _________________ (погоджуватися-погодитися) 
(27) зустрічатися зі своїм онлайновим другом. 

• Навчіть своїх дітей ніколи не давати про себе інформацію по електронній пошті, 
в чат-кімнатах, дошках оголошень, реєстраційних формах і персональних 
профілях, а також при участі в онлайнових конкурсах. 

• Скажіть своїй дитині розповідати вам про те, що або хто в онлайні 
_________________ (примушувати-примусити) (28) її почувати себе незручно 
або налякано. Будьте спокійними та нагадайте своїм дітям, що у них 
не __________________(виникати-виникнути) (29) проблем, якщо вони про щось 
вам розкажуть. (Важливо, щоб ваша дитина не думала, що її позбавлять привілеї 
користуватися комп'ютером). 

• Переконайтеся, що ваші діти-підлітки ____________________ (консультуватися-
проконсультуватися) (30) з вами, перш ніж проводити в онлайні якісь фінансові 
операції, включаючи замовлення, купівлю або продаж. 
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Завдання 4. 
 
 
Прочитайте текст про основи журналістики. Трансформуйте словосполучення за 
зразком. 

Дисципліна “Основи журналістики” 
  
Головні завдання дисципліни: 

• ознайомити студентів з портретом професії журналіста та шляхами підготовки 
журналістів у сучасному світі, а також з історією журналістської освіти в Україні; 

__________________________________________________________(31). 
• забезпечити глибоке осмислення студентами категорії “Інформація” як базового 

поняття журналістики, пояснити форми існування інформації, способи її 
творення й поширення, забезпечити розуміння студентами системи органів масової 
інформації, з яких складається сьогодні журналістика; 

_________ пояснення форм існування інформації _________________(0).  

• домогтися розуміння студентами величезних суґестивних можливостей 
журналістики, показати цінності мовленого й написаного слова як способу 
впливу на масову свідомість і формування в її межах цілеспрямованих дискурсів; 

__________________________________________________________(32) 
•  забезпечити сприйняття свободи слова, що ґарантує ефективну журналістську 

діяльність; 
__________________________________________________________(33). 
• вивчити загальні та спеціальні функції журналістики, засади журналістики; 
__________________________________________________________(34). 
• пояснити дієвості та ефективності журналістської діяльності; 

      __________________________________________________________(35). 
•  вироблення уміння правильно й ефективно застосовувати метод журналістики та 

розуміння ними журналістики як практичного мислення; 
__________________________________________________________(36).  

• познайомити студентів з творчими проблемами журналістики, забезпечити 
глибоке засвоєння обов’язків журналіста в справі виготовлення інформації; 

___________________________________________________________(37). 
• надати студентам базові відомості про загальну жанрологію, журналістські роди і 

жанри, запліднити свідомість майбутнього фахівця необхідністю жанрового 
мислення в журналістській творчості; 

___________________________________________________________(38). 
 

___________________________________________________________(39). 
• відзеркалити особливості сучасної масово-інформаційної ситуації в Україні та 

світі.  
___________________________________________________________(40). 
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II. Nyelvhelyesség 

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

Dolgozatpont összesen 40   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  

 
 

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

   

pontszáma 
egész 
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programba  
beírt egész 
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! 
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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 “Шість занять – і ти вже тато…”. Доповніть речення за 
зразком. 
 
0. Проблеми у молодій родині з`являються тоді, коли_________________ дитина. 
 

а) народжується   в) росте 
б) не народжується   г) спить 

  
 
1. Без відповідної психологічної підготовки батько і дитина   ____________. 
 

а) можуть посваритись   в) не будуть спілкуватися 

б) не будуть знати один одного г) не будуть мати близьких 
 стосунків 

 
2. У Кіровограді створили школу для   __________________ . 
 

а) братів     в) дідів 

б) батьків     г) онуків 
 
 
3. Михайло Карплюк виявився першопрохідцем, адже ____________. 
 

а) у Кіровограді такої школи   в) в Україні такої школи 

ще не було    ще не було 

б) такої школи ще взагалі  г) це була не школа 
не було     

 
 
4. Михайло Карплюк  використав ________________ модель. 
 

а) шведську    в) угорську  

б) німецьку    г) швейцарську 
 
 
5. У Швеції  “Тато-школи” існують з ______________ років. 

 
а) 90-х     в) 50-х 

б) 20-х     г) 80-х 
 
 
 
 
 

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. Спільні пологи означають ____________________ чоловіків. 
 

а) допомогу    в) відсутність 

б) присутність    г) підготовку 
 
 
7. Якщо дитину відразу після народження кладуть на мамин живіт, ________________. 
  

а) дитина менше плаче   в) дитина сміється 

б) дитина менше їсть   г) дитина менше хворіє 
 
 
8. Молодий тато у перші тижні після народження дитини повинен  _____________ 

своїй дружині. 
 

а) заздрити     в) допомагати 

б) малювати     г) співати 
 
 
9. Не кожен тато знає, _____________. 
 

а) як везти коляску    в) де тримати коляску 

б) де можна придбати коляску   г) що таке коляска  
 
 
10. Якщо дитина відчуває, що її люблять вона народжується_______________. 
 

а) легше      в) веселіше 

б) скоріше     г) красивішою 
 
 
 
 
 
Це кінець першого завдання. 
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Завдання 2. 
 
 
Заповніть пропуски у статті “Ім`я людини”, користуючись зразком. 
 
 
 
 
 

Відомо, що ім`я людини накладає на неї певні    __обов`язки ___(0). Традиційно 

жінки змінюють своє прізвище на прізвище _______________ (11). Але останнім часом 

прізвища та імена все частіше змінюють і чоловіки. Астролог вважає, що краще давати 

дитині ім`я, пов`язане з днем ______________(12), а не називати її на честь когось з 

________________(13). Не варто також давати ім`я героїв популярних 

_________________(14) або поп-зірок.  

Коли один киянин вирішив назвати свого сина на честь __________________(15) 

Преслі, він навіть не здогадувався, яку тяжку долю він обрав синові. Хлопчика всі 

_________________(16). Кінець кінцем він змінив ім`я і став “щасливим” 

Володимиром.  

Ірина у гуртожитку називала себе __________________(17). З часом настільки 

звикла до цього імені, що офіційно змінила документи. Дівчина запевняє, що з цим 

іменем їй було легше досягнути поставленої _______________(18).  

Для Наталки кращого ______________(19) за Соколенко не було. Вже в 

_______________(20) вона мріяла про нього. Доля приготувала для неї справжню 

несподіванку: її чоловіком став Ігор Соколенко.  
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Завдання 3. 
 
 
Прослухайте текст про чисельність населення світу. Дайте коротенькі відповіді на 
запитання за зразком. 
 
 
 
 

0. Скільки людей жило на землі на початку нашої 
ери? 200 мільйонів. 

21. В якому році чисельність населення світу 
становила 1,6 мільярдів?  

22. Яка чисельність населення Землі зараз?  

23. Скільки відсотків населення мешкає в селах?  

24. В якому році населення Індії буде набагато 
більшим за населення Китаю?  

25. Яке місце займає США за темпами приросту 
чисельності населення?  

26. Яку кількість людей прогнозують у  2200 році?  

27. Скільки дітей було нещодавно у однієї жінки у 
Бразилії?  

28. Який середній рівень народжуваності у світі в наші 
дні?  

29. Скільки мільйонів чоловік живе в Австралії та 
Океанії?  

30. Яка середня густота населення Землі?  

 
 
 
 
 
 
 
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 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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 листа (на 100–150 слів) своєму другові про те, що ви нещодавно 
зустрілися з чарівною дівчиною, яку покохали. 
 

 Привітайте друга.  
 Напишіть, що ви зараз розкажете йому сенсацію. 
 Напишіть, де та як ви познайомилися з дівчиною. 
 Як її звуть, скільки їй років, як вона виглядає (детально опишіть її 
зовнішність), чим вона займається? 

 Розкажіть, де ви вже були разом.  
 Що вам найбільше подобається в цій дівчині? 
 Пообіцяйте другові, що і надалі будете сповіщати його про своє кохання. 

 
Починайте лист так: 
 
Привіт Петре! 
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Завдання 2. 
 
Виберіть один із варіантів завдань – А або Б – і виконайте його. 
 
Варіант А. 
 
Ви прочитали у газеті наступну інформацію.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напишіть на 200 – 250 слів статтю в газету про проблему “батьків і дітей”.  

 Придумайте вдалу назву. 
 Напишіть як змінюються відносини представників різних поколінь у зовсім 
маленькому, у підлітковому, у дорослому віці дітей. 

 Наведіть приклади власних проблем з батьками. Як ці проблеми 
вирішувались? 

 Що ви думаєте про заборону Мадонни? 
 
Варіант Б.  
 
З 15 до 22 січня ви відпочивали та вчились кататися на лижах в Австрії. 
 
Напишіть приблизно на 200 – 250 слів щоденник про події цього тижня.  

 Напишіть, хто організував цю подорож. 
 З ким Ви поїхали в Австрію і куди саме? 
 Як ви доїхали? Чи були якісь пригоди під час подорожі? 
 Де ви жили? Які там були умови? 
 Як швидко ви навчились кататися на лижах? Хто вас вчив? 
 Чи були якісь цікаві пригоди у вас або ваших супутників протягом цього 
тижня? 

 Чим ви займалися, коли не каталися на лижах? 
 Чи збираєтесь ви і надалі кататися на лижах? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мадонна заборонила своїй дочці зніматися у «Гаррі Поттері» 
Якщо ти часом ображаєшся на своїх батьків через те, що вони тобі щось 
забороняють, то знай – буває гірше. Поп-співачка Мадонна нещодавно 
заборонила своїй доньці Лурдес зніматися в новій серії пригод Гаррі 
Поттера.  
Донька Мадонни Лурдес мріяла отримати роль героїні на ім’я Луна Лавгуд 
і просила відвезти її на кастинг. У дівчинки було навіть запрошення на 
участь у пробах. Це було її заповітною мрією, але Мадонна не дозволила 
Лурдес взяти участь у кастингу. Свою відмову вона мотивувала тим, що на 
роль потрібні дівчатка від 13 до 16 років, а Лурдес лише дев’ять. 
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Починайте щоденник так: 
 
15 січня 2006 року, понеділок. 
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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  
IV. Íráskészség pontszáma 30  

    
    
     
  javító tanár  

 
 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése    
 IV. Íráskészség      
      
      
           

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