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• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 
 
SUBIECTUL I             (45 de puncte) 
1. Пояснeння заголовка твору.         5 puncte 
2. Чому батько хотів віддати Гриця до школи?       5 puncte 
3. Чого навчився Гриць за рік? ("а-ба-ба-га-ла-ма-га").      5 puncte 
4. Чому Гриця та інших вісімнадцяти учнів вчитель називав „туманами”?   5 puncte 
5. Так.            5 puncte 
6. Твір „Грицева шкільна наука” І. Франка – це: оповідання     5 puncte 
7. Головним героєм твору„Грицева шкільна наука” І. Франка є Гриць.    5 puncte 
8. Дія оповідання Івана Франка „Грицева шкільна наука” відбувається за австро – угорські 

часи у Галичині, на Західній Україні.        5 puncte 
9. Чим відрізняється описана в цьому творі школа та давні шкільні порядки від вашої школи 

і шкільних порядків?          5 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 
1. Тип мовлення використований в тексті.       5 puncte 
2. Пояснення розділових знаків в тексті.        5 puncte 
3. Як треба дбати про „слово рідної мови”.       5 puncte 
4. Стислий переказ.           5 puncte 
5. Синоніми до таких слів: рідна, матері.        5 puncte 
6. Антоніми до таких слів: треба, найвищими, вмирають.     5 puncte 
7. Аналіз таких слів: людина, вмирають, народні.       5 puncte 
8. Споріднені слова до слова мова.        5 puncte 
9. Що стається, якщо людина байдужіє до рідної мови.      5 puncte 


