Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

KONKURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
ETAP WOJEWÓDZKI
KLUCZ ODPOWIEDZI I ZASADY PUNKTOWANIA
Nr
pytania
1.

Poprawne (przykładowe) odpowiedzi

2.

Ой, корито, корито,
Повне води налито.
Там дівчата, дiвчатка, дівчатонька
руки мили,
А хлопці, хлопчики, хлоп'ята воду
пили.
Не хочу я чаю пить,
Не хочу заварювать, заварювати,
Не хочу тебе любить
3 тобою говорити, говорить,
розмовляти, розмовлять,
балакати, балакать
г
Сатирично відгукується Вишня не
тільки на манеру чукраїнців чухатися
по потилиці при спробі відповіді на
будь-яке запитання, пристрасть до
співу, спроможність на «народні
здвиги», але на лінь, недбальство у
ставленні до рідної мови та культури.

3.
4.

5.

- Мешканці країни завжди чухалися.
- У первісній назві Чухрен «х»
перейшло в «к», що було затверджено
назавжди правописною комісією

О. Вишна говорить про українців.
Текст запрошення

Liczna
punktów
0-2

Zasady przyznawania punktów

0-3

По 0,5 бала за кожне правильно замінене
слово.

0-1
0-3

1 б. за вибір правильної відповіді.
1 б. за часткове визначення ідеї твору
2 б. за повне визначення ідеї твору
1б. за правильне названня народу.

(0-5)
0-1б.

Критерії оцінювання запрошення:
- за самостійне придумання назви
ювілею/нагоди до ювілею,
(по 0,5 б.)- за врахування хто?, кого?,
коли?, де?,
- за правильність мови і дотримування
орфографічних правил,
- за композицію: зв’язний і відповідний
графічний уклад тексту.
1 б. за правильне вказання відмінка
1б. за правильне написання числівника.

0-2
0-1б
0-1б
6.

7.

знахідний відмінок однини,
тисячу
Н. триста шістдесят п’ять днів
Р. трьохсот шістдесяти/шістдесятьох
п’яти/п’ятьох днів
О.трьомастами
шістдесятьма/шістдесятьома
п’ятьма/п’ятьома днями
М.трьохстах шістдесяти/шістдесятьох
п’яти/п’ятьох днях

0-2

0-6

1 б. – за позяснення назви від слова
чухатися.
1 б. - за названня зміни приголосних в
основі слова, затвердження змін комісією

По 0,5 бала за кожне правильно
написане слово
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8.
отоді, таки, трішки, вбік, праворуч,
0-4
трохи, так, завжди
б
9.
0-1
10.
До вибору:
0-3
альт - altówka
фагот - fagot
флейта - flet
контрабас - kontrabas
кларнет - klarnet
говой - obój
тромбон - puzon
ріжок - róg
саксофон - saksofon
скрипка - skrzypce
труба - trąbka
віолончель - wiolonczela
валторня - waltornia
11.
1. Оперний театр у Львові
0- 6 б.
2. Софіївський собор у Києві
3. Пам’ятник Івану Федорову у Львові
4. Університет ім. Шевченка у Києві
5. Міський арсенал у Львові
6. Майдан Незалежності у Києві
в
12.
0-1.
13.
Михайло Вербицький
0-2

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

Млини
а
Українські січові стрільці
Симон Петлюра
Павло Скоропадський
Володимир Винниченко
Євген Петрушевич
Українська галицька армія
Українська Народна Республіка
Західноукраїнська Народна Республіка
22 січня
На пам’ять двох подій:
22.01.1918 – проголошення УЦР 4
Універсалу про незалежність УНР,
22.01.1919 – злиття УНР та ЗУНР в
єдину державу
- 1922
- 1932-1933
- 1946
Вузлик євшан-зілля, привезений з
батьківщини, допоміг юнакові
розбудити спляче серце і згадати
рідний край, внаслідок чого син
половецького хана, повертається до
рідного степу разом з мудрим старим
віщуном.
г
- миші
- гадюка
б

0-1 б.
0-2 б.
0-3 б.

0-4 б
0-3 б.

По 0,5 бала за кожен правильно вказаний
прислівник.
1 б. за вибір правильної відповіді.
По 0,5 б. за кожний правильно названий
інструмент

По 1 б. за правильно підписану картину

1 б. за вибір правильної відповіді.
1 б. – за написання імені та прізвища
автора музики до гімну України.
1 б. - за правильне вказання села, де
знаходиться могила композитора
1 б. за вибір правильної відповіді.
1б. за вказання назви,
1б. за орфографічну правильність.
По 1 б. за правильно вказану особу

По 1 б. за кожну правильну назву
організації.
1б. за орфографічну правильність.
1 б. за вказання числа,
По 1 б. за названня подій.

0-3 б.

По 1 б. за кожне правильно написане
число

0-2 б.

0,5 б. за вказання привернення пам’яті,
0,5 б. за написання наслідків –
поворот на Батьківщину,
1 б. за правильність та зв’язність
мовлення.

0-1 б.
0-2 б.

1 б. за вибір правильної відповіді.
По 1 б. за правильну відповідь.

0-1 б.

1 б. за вибір правильної відповіді.
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24.
Оцінка вчинку Пилипа:
0-2
напр. добродушність, стійкість,
чуйність, щирість, витримка, здатність
на самопожертву заради інших, малює
ікону св.Пантелеймона-зцілителя,
проказує молитви за одужання
однолітки, страждає бачачи її недугу
тощо.
25.
Текст листка зі щоденника
(0-5)
0-1б.
0-1б.

0-1б
0-1б.
0-1б.

26.

27.

28.

29.

Неологізм
напр.: замолитвувати- про все
просити/молити Бога, а мало
докладати своїх сил,
златоскриня- скарб, те що кожен
бажає осягнути в житті, також
збагнення істини людського буття
вдячнобожний– складаний Богу з
вдячності
Відсутність того, що повинно бути
показником людей: повага до інших,
людинолюбство, доброта, гуманність,
милосердя, повага до всього живого
тощо.
Згадані вартості можна скоріше
побачити у тварин чим у людському
роді.
В. Ніке- богиня перемоги в бою і
першості в змаганнях
Г. Персефона - дочка богині
родючості Деметри, яку викрав
володар підземного царства Тартару;
півроку перебувала в нього, півроку на
землі.
Б. Терпсіхора - одна з дев’яти муз;
покровителька танців і хорового співу.
А. Афродіта - богиня вроди і кохання;
одне з 12 верховних божеств Олімпу.
Митець повинен виконувати особливу
роль в суспільстві. Це високий і
чутливий творець, жертвенний
вчитель, духовий провідник.
Непохитний у своїх поглядах, твердо
повинен захищати все, що рідне.
Краще йому померти в неславі, ніж
здобути славу з рук гнобителя.
Проблеми сьогодні в Україні подібні як
і в 19 ст., отже й митцю надалі
випадає роль сторожа совісті народу...

0-2

1 б. за названня 2 рис вдачі Пилипка або
2 слів, що оцінюють його поведінку
2б. за названня більше як 2 рис вдачі
хлопця або слів, що оцінюють його
поведінку.

Критерії оцінювання листка зі щоденника:
- за доповідь про події, яких герой був
свідком або учасником
- за названня його почуттів,рефлексії–
щонайменше 2 приклади (нпр.відчутта
самоти, глибоко в диші прихована
ненависть, почуття жалю, страшне
передчуття, я вбивця )
- за правильність мови
- за дотримування орфографічних правил
- за композицію: розповідь в першій особі,
запис попереджений числом, зв’язний
текст
0,5 б. за названня терміну
По 0,5 б. за правильне роз’яснення
неологізму

0-2

0,5 б. за часткове визначення поглядів на
тему людяності,
1 б. за повне визначення,
1 б. за правильність та зв’язність
мовлення.

0-2

По 0,5 б. за правильне поєднання
богині/музи з описом

(0-4)
0-1
0-1
0-1
0-1

- за наведення щонайменше 2 поглядів,
- за наведення 3 поглядів або більше,
- за вказання
актуальності/неактуальності,
- за правильність та зв’язність мовлення.
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- гінекей – жіноча частина в
30.
0-3
древньогрецькій хаті,
- гетерія – таємна зустріч
- оргія - багатий бенкет
31.
- війна та її жертви,
0-3
- радянський террор,
- самотність,
- іншість,
- незрозуміння,
- людська зависть,
- нестерпний біль....
32.
0-1 б.
Г
33.
Міні-твір. Аргументи за тим, що Даруся (0-6)
постраждала через війну та радянську 0-1
систему або контраргументи.
0-1
0-1
0-1
0-1

34.

35.

36.

37.

38.

użytkowniku - користувачу
stronę internetową - веб-сторінку
przesłać – надіслати
listem elektronicznym - електронним
листом
wiadomość tekstową – в текстовому
повідомленні
portalach społecznościowych – в
соціальних мережах
Сергій Параджанов,Юрій Іллєнко, Іван
Миколайчук, Лариса Касочникова,
Олександр Петрович, Борис Івченко,
Григотій Кохан, Віктор Гресь
а - плавання / Яна Клочкова
б – футбол / Андрій Шевченко
в – бокс / брати Клички: Віталій,
Володимир
г – біатлон / Валя Семеренко
Drwal - лісоруб
Budowlaniec - будівельник
Sprzedawca - продавець
Pielęgniarka - медсестра
Nurek - водолаз
Strażak - пожежник
Kominiarz - сажотрус
Prawnik - юрист
Fryzjer - перукар
Górnik - шахтар
Krawcowa - кравчиня
Położna - акушерка
Sprzątaczka - прибиральниця
Marynarz - матрос
Pszczelarz - бджоляр
Kelner - офіціант
Згідно з мапою

0-1
0-3

По 1 б. за правильне пояснення.

По 0,5 б. за кожну визначену проблему

1 б. за вибір правильної відповіді.
- за наведення щонайменше 2 аргументів
з посиланням на зміст повісті,
- за наведення 3 або більше аргументів,
- за оригінальність, влучність думки,
- за правильність мови,
- за дотримування орфографічних
правил,
- за композицію, зв’язний текст.
По 0,5 б. за правильний переклад слів у
пропусках. Інші, правильні відповіді також
будуь оцінювані.

0-4

По 1 б. за написання прізвищ режисерів
або акторів кіно 60-80 рр.

0-6

По 0,5 б. за визначення виду спорту.
По 1 б. за ім’я і прізвище спортсмена.

0-8 б.

По 0.5 б. за кожне правильно перкладене
слово.
Інші, можливі, правильні відповіді також
будуь оцінювані за шклалою по 0,5 б.

0-8 б

По 1 б. за кожне правильно вказане на
мапі місце
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