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Anul şcolar 2010 - 2011 

 
Proba scrisă la Limba şi literatura ucraineană maternă 

VARIANTA 7 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 
SUBIECTUL I                 (45 de puncte) 
Була весна весела, щедра, мила,  Все ожило, усе загомоніло – 
промінням грала, сипала квітки,  зелений шум, веселая луна! 
вона летіла хутко, мов стокрила,  Співало все, сміялося, бриніло, 
за нею вслід співучії пташки.       а я лежала хвора й самотна. 
 

Я думала: «Весна для всіх настала, 
Дарунки всім несе вона, ясна, 
Для мене тільки дару не придбала, 
Мене забула радісна весна». 

(Леся Українка,  Давня весна) 
 
ÎNTREBAREA 1 (5 puncte) 
Поясніть, як ви розумієте заголовок твору. 
 
ÎNTREBAREA 2 (5 puncte) 
До якого літературного жанру належить цей вірш? 
 
ÎNTREBAREA 3 (5 puncte) 
Яку пору року описано в уривку? 
 
ÎNTREBAREA 4 (5 puncte) 
Знайдіть та випишіть вирази за допомогою яких поетеса описує весну. 
 
ÎNTREBAREA 5 (5 puncte) 
Уточніть який період свого життя описує поетеса. 
 
ÎNTREBAREA 6 (5 puncte) 
Твір „Давня весна” Л. Українки – це: 

1. Повість; 
2. Роман; 
3. Новела; 
4. Вірш; 
5. Легенда. 

 
ÎNTREBAREA 7 (5 puncte) 
Головнию темою вірша Лесі Українки „Давня весна” є: 

1. Літо; 
2. Зима; 
3. Осінь; 
4. Весна; 
5. Світанок. 
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ÎNTREBAREA 8 (5 puncte) 
Вкажіть справжнє прізвище Лесі Українки: 

1. Олександра Білозерська; 
2. Марія Вілінська; 
3. Лариса Косач. 

 
ÎNTREBAREA 9 (5 puncte) 
Які інші твори Лесі Українки ви ще знаєте? 
 
 
SUBIECTUL al II-lea                 (45 de puncte) 

„На Україні побутує багато легенд про чарівну квітку землі – червону руту... 
Давним – давно орди чужинців топтали українські землі, палили міста, села, 

гнали в рабство тисячі людей. Лише червоної рути ( інша її назва – неопалима купина) 
не могли вони спалити. Коли вороги підносили до неї вогонь, червона рута на коротку 
мить спалахувала голубим полум”ям, але залишалась такою ж неушкодженою і 
зеленою. На згарищах виростали нові оселі, на стоптаних шляхах знову колосилося 
жито. Вороги ж так і не могли зрозуміти, що дає силу цьому народові...” 

(Легенди про червону руту – З часопису) 
 
ÎNTREBAREA 1 (5 puncte) 
Який тип мовлення використається в тексті: розповідь, опис, роздум? 
 
ÎNTREBAREA 2 (5 puncte) 
Поясніть розділові знаки в тексті. 
 
ÎNTREBAREA 3 (5 puncte) 
З”ясуйте що таке легенда. 
 
ÎNTREBAREA 4 (5 puncte) 
Прочитайте текст і напишіть за ним стислий переказ. Спробуйте вияснити головну 
тему цієї легенди. 
 
ÎNTREBAREA 5 (5 puncte) 
Знайдіть синоніми до таких слів: мить, шлях. 
 
ÎNTREBAREA 6 (5 puncte) 
Знайдіть антоніми до таких слів: багато, вороги, дає. 
 
ÎNTREBAREA 7 (5 puncte) 
Проаналізуйте такі слова: багато, квітка, виростали. 
 
ÎNTREBAREA 8 (5 puncte) 
Знайдіть споріднені слова до слова Україна. 
 
ÎNTREBAREA 9 (5 puncte) 
Знайдіть та випишіть що робили орди чужинців на українській землі. 


