Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015

KLUCZ ODPOWIEDZI
Konkurs Języka Ukraińskiego
ETAP REJONOWY
Numer
pytania
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Poprawne (przykładowe)
odpowiedzi
Київ залишався культурнодуховним центром Русі до
середини XIII ст.
Софійський собор стояв
пусткою
У Києві збереглися церкви та
інші релігійні споруди.
Найвідоміша серед будівель
козацького Києва - Софійська
дзвіниця.
Церкви та інші релігійні споруди,
зведені або відремонтовані
гетьманом Іваном Мазепою.
а) 3 1625 р,
б) Київ упродовж XIV - XVII ст
залишався невеликим містечком.
в) Краса Софійської дзвінниці
витончена неперевершена.
залишався - залишився
грабували — не можна утворити
нападали - напали
забирали - забрали
Р. тисячі шестисот двадцятьох
(двадцяти) п'ятьох (п’яти)
О. з тисячею шістьомастами
двадцятьма (двадцятьома)
п'ятьма (п’ятьома)
Навала — набіги, напади,
завоювання, атака, грабування
козак
козацтво — іменник поняття
збірне
козацький — прикметник, це що
належить козаку або характерне
козакові,
по-козацьки — спосіб виконання,
а) Хоч кияни пишалися своїм
фешенебельним центром,
природа нагадувадувала їм, що
центр міста – дно величезного
яру.

Liczna
punktów
0-1

Zasady przyznawania punktów

0-1

1 б. – за правильну відповідь

0-1

1 б. – за правильну відповідь

0-1

1 б. – за правильну відповідь

0-3

1 б. – за кожну правильну відповідь

0-4

1 б. – за кожну правильно утворену форму

0-4

0,5 б. – за кожну правильну форму слова

0-2

2 б. – за два правильні синоніми,
1 б – за один правильний синонім

0-3

1б — за кожне правильно поянене слово

0-4

1 б. – за кожне правильно утворене
речення

1 б. – за правильну відповідь

б) Під час весняного танення
снігів та літніх злив багато боди з
навколишніх пагорбів стікало
сюди.
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в) Вода досягала до перших
поверхів будинків, аж
споруджено з цегли міську трубу
завдовшки 900 м.
г) З того часу одну з найкращих
вулиць Європи припинили
порівнювати з Венецією.
11.

Текст промови

0-6

12.

Атрибути козака: нпр.
кінь, шабля, люлька, оселедець,
вуса, вишивана сорочка
шаровари, кобза (бандура), спис,
пістоль, порохівниця

0-3

13.

Нпр. Подібне:
0-6
 тема віршів, у віршах
говориться про Київ,
 автори добачають красу
міста,
 захоплення Києвом,
 вірші написані
шестидесятниками
 наявність тропів
Відмінне:
 будова віршів,
 у творах говориться про
інший період,
 у вірші Вінграновича
представлена велич
міста, а у Симоненка
буденність,
 ліричний герой
 настрій віршів
Нпр.
0-4
 столиця Слов'янства,
 місце народження мови,
 уособлює прагнення
українців до
самостійності,
 натхнення для нащадків,
 показує, відкриває шлях у
великий світ.
золота столице — іменник,
0-2
центр держави,
Вікно у світ стооке і столице —
прикметник, яке має багато
облич

14.

15.

Критерії оцінювання
1 б. - за звернення до короля,
0-2 б. - за хоча два влучні аргументи
0-1 б. - за розгорнення хоча одного
аргументу,
0-1 б. - за правильність мови,
0-1 б. - за дотримування орфографічних
правил
0,5 б. – за кожний правильно названий
атрибут

1 б. - за кожну правильну відповідь

1 б. - за кожну правильну відповідь

1 б. - за кожну правильну відповідь
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16.

Нпр.
духовий інструмент
духовний світ людини

0-2

17.

Зруйнування Запорізької Січі
Катериною ІІ у 1775 році

0-2

18.

Поет звертається до Україниматері.
Нпр.
1 частина: Ситуація опісля
зруйнування Січі.
2 частина: Пробудження
українського народу.
3 частина: Роль Тараса
Шевченка
Нпр.
Поет добачає велич поезії
Шевченка. Підкреслює силу
кобзаревого слова.Воно
пробудило народ. Вірші Кобзаря
пророчі.
В
Нпр.У вірші І. Франко:
 говорить що поет не може
стояти осторонь
важливих подій.
 поет повинен бути
близько до людських та
суспільних проблем.
 поезія мусить
віддзеркалювати радісні
та трагічні події з життя
народу.
 Митець повинен
присвятитись суспільству.
5-6 цікавих, оригінальних
запитань для інтерв’ю

0-1

24.

Текст запрошення

0-4

25.

а) зупинка,
б) вулиця
в) таксі
далеко, близько, посередині,
здалеку, звідусіль, ліворуч

0-3

19.

20.

21.
22.

23.

26.

2 б. – за два правильно складені
словосполучення,
1 б – за одне правильно складене
словосполучення,
2 б. – за повну відповідь (названня події,
року, особи, яка видала указ)
1б. – за неповну відповідь (брак названня
або події, або року, або особи, яка видала
указ)
1 б. – за правильну відповідь

0-3

0-2 б. – за виділення не менше 3 частин і
надання їм правильних заголовків
0-1 б. - за виділення не більше 2 частин і
надання їм правильних заголовків
0-1 б. за дотримавання однорідної форми
побудови заголовків

0-2

2 б. – за два правильні аргументи,
1 б – за один правильний аргумент,

0-1
0-3

1 б. – за правильну відповідь
3 б. – за представлення трьох поглядів на
роль поезії,
2 б. – за представлення двох поглядів на
роль поезії,
1 б – за представлення одного погляду на
роль поезії

0-4

Критерії оцінювання
0-2 б. - за 5-6 цікавих, запитань,
(0-1 б. - за 4 запитання)
0-1 б. - за правильність мови,
0-1 б. - за дотримування орфографічних
правил.
Критерії оцінювання запрошення:
0-1 б. - за названня адресата, адресанта,
місця, часу, мети,
0-1 б. - за застосування слів (хоча одного),
які заохотили б до участі у бенефісі,
0-1 б. - за правильність мови,
0-1 б. - за дотримування орфографічних
правил.
1 б. – за кожну правильну відповідь

0-3

0,5 б. – за кожний правильно вказаний
прислівник
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27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

rynek – ринкова площа, ринок
ślepa uliczka – тупик
zaułek – провулок
korek – пробка, затор
zajezdnia – депо
obwodnica – кільцева дорога
skrzyżowanie – перехрестя
trawnik - газон
Нпр.
 закомпостуй квиток,
 уступи місце старшим,
 займи місце,
 поводься тихо,
 не завважай іншим
пасажирам,
 не веди розмови з водієм,
 Розкуркулення
українського села
 Голодомор
 Заведення колгоспів
 Сталінські репресії
 ІІ світова війна
Нпр. людяність, совість, добро,
краса почуттів, вірна любов,
глибока віра, порядність, кара за
провини
а
г
д
Зозуля – символ туги за
минулим, людської долі
б
Розповідь- у формі листа

0-8

1 б. – за кожне правильно перекладене
слово

0-3

0-2 б. - за більше як три правила,
0-1 б. - за 3 правила,
0-1 б. - за дотримання однорідної форми
дієслова – наказовий спосіб дієслова

0-5

1б. – за названня 1 події

0-3

3 б. – за названня мінімум 6 цінностей
2б. – за названня 5 цінностей
1б. – за названня 4 цінностей.

0-1

1 б. – за три правильні відповіді

0-1

1 б. – за правильну відповідь

0-1
0-8

1 б. – за правильну відповідь
Критерії оцінювання листа:

Тема:
0-1 б. - робота на тему, лист одного з
персонажів про любов
0-2 б. - за поширення розгорнення
теми: названня почуттів, рефлексії
Композиція:
0-1 б. - за характерні риси листа
(місцевість, дата, звернення до
адресата, підпис),
0-1 б. - за виділення трьох частин:
вступ, основна частина, закінчення)
Мова:
0-1 б. - за правильність мови
(допускається дві мовні помилки),
Орфографія:
0-1 б. - за дотримування
орфографічних правил (допускається
дві орфографічні помилки)
Інтерпункція:
0-1 б. - за дотримування інтерпункційних
правил (допускається три помилки)
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