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Examenul de bacalaureat național 2020 
 

Proba E. b) 
 

Probă scrisă 
Limba şi literatura ucraineană maternă 

 
Varianta 2 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
Прочитай уважно текст і виконай вимоги: 
 

“Краю мій рідний, зневажений краю! 
Де ж те сподіване щастя твоє? 
Крається серце від болю, одчаю, 
Як тільки долю твою нагадаю, - 

Горе моє! 
Люду мій бідний, окрадений люду! 
Що у твоїх я побачив очах, 
То вже й до віку свого не забуду, 
Де б я не був, всюди бачити буду – 

Голод і жах!” 
     (М. Вороний) 

 
Вимоги: 
1. випиши з тексту епітети;          4 puncte 
2. поясни присутність використаних автором у тексті риторичних вигуків Горе моє! та Голод і 
жах!;             6 puncte 
3. прокоментуй вищеподаний текст (15-20 рядків);               10 puncte 
4. подай синоніми слів рідний, бідний, горе;       6 puncte 
5. від іменника болю утвори дієслово та побудуй з ним речення.    4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Напиши твір – роздум під заголовком “Володимир Сосюра – поет ніжних почуттів”, на 
основі вивчених тобою віршів «Так ніхто не кохав», «Коли потяг у даль загуркоче», «Білі 
акації» (2-4 сторінки) 
Вимоги:  
1. наявність у тексті вказаної теми;        4 puncte 
2. визначення домінуючої теми цих творів; аргументи;      6 puncte 
3. літературний аналіз творів; аргументація їх приналежності до теми «Кохання»;  10 puncte 
4. присутність у тексті художнього стилю;        6 puncte 
5. логічна послідовність тексту і правопис.       4 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
Тебе звати Михайло/ Марія Попович, проживаєш в м. Сігету Мармацієй, вул. Куза Води № 4. 
Напиши, на окремій сторінці, листа твоїм батькам, які працюють в м. Римі, Італії, в якому 
розкажи про твої шкільні успіхи. 
Вимоги: 
1. використання термінології ділової літератури, властивій заяві;     4 puncte 
2. дотримання форм побудови такого виду тексту;      6 puncte 
3. використання даних, вказаних у сюжеті;                10 puncte 
4. правопис і логічна послідовність тексту;        6 puncte 
5. оформлення тексту на сторінці.          4 puncte 


