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MODEL 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului 

total acordat pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I 45 de puncte 
 
1. Пояснeння заголовка твору.        5 puncte 
2. Цей вірш належить до ліро-епічного жанру.      5 puncte 
3. Частини з яких складається балада „Причинна” Тараса Шевченка.   5 puncte 
4. Явища природи описано в цьому уривку.       5 puncte 
5. Вирази за допомогою яких поет описує природу.     5 puncte 
6.Твір „ Причинна” Т. Шевченка – це балада.      5 puncte 
7. Головним ”героєм” уривка твору Тараса Шевченка „Причинна” є Дніпр.  5 puncte 
8. Інші твори Тараса Шевченка.        5 puncte 
9. Шевченка називають, возвеличуючи його творчий і громадянський подвиг  -  Кобзарем.  
            5 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte 
 
1. Ставлення людей різного культурного рівня, до мови.     5 puncte 
2. Пояснення розділових знаків в тексті.       5 puncte 
3. Українська мова, як музика, - багата, барвиста, пересипана народними слівцями, прислів”ями, 
дотепами, висвічує й виблискує.        5 puncte 
4. Стислий переказ.          5 puncte 
5. Синоніми до таких слів: різні, ставляться, людина.     5 puncte 
6. Антоніми до таких слів: різного, багата, розуміють.     5 puncte 
7. Аналіз таких слів : люди, плекають, тонке.       5 puncte 
8. Споріднені слова до слова мова.        5 puncte 
9. Люди які розуміють всю глибину значення мови в житті народу, плекають її, дбають про неї, 
невпинно збагачують свій словник, фразеологію, образність.     5 puncte   
 
 
 
 
 
 
 


