
Maturita 2022 riadny termín 
 

© Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

 

Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou – ukrajinský jazyk 
a literatúra 

 

Číslo 
úlohy 

Test 20 1436 Poznámky 

06 боже  

07 стануть, затріпочуть, залоскочуть  

08 твір М. Петренка Небо / Небо  

14 
здійснення, видання, 

переможець/нагороджений, нагорода 
 

15 мовознавство, лінгвістика  

16 Веселка, Нове життя  

22 aпріорі, на мою думку, здається  

23 ми, нас, нам, нас, нами, на нас  

24 пам’ятають  

30 
дід, діда, дідові (-у), діда, дідом, на 

дідові (-у), діду 
 

31 однорідні обставини/обставини місця  

32 
рябі, рябих, рябим, рябих, рябими, 

рябих 
 

38 
парасинка, мамка, доньця,  донечка, 

головка 
 

39 ... і смерть заморозить її тіло...  

40 
біблійний образ Каїна / образ Каїна / 

Каїна 
 

46 десяте  

47 скло, дути / скло та дути / скло і дути  

48 
наукового / наукового стилю / до 

наукового стилю 
 

54 збільшення / зростання  

55 відмінний/різний/неоднаковий/інший  

56 державна прикордонна служба  

62 „Наталка Полтавка“, „Енеїда“  

63 
зачинателем нової української 

літератури 
 

64 моя ластівко  

 
Poznámka: Lomka (/) znamená alternatívnu správnu odpoveď.  



Maturita 2022 riadny termín 
 

© Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou – ukrajinský jazyk 
a literatúra 

 

Číslo 
úlohy 

Test 20 9202 Poznámky 

06 
зачинателем нової української 

літератури 
 

07 моя ластівко  

08 „Наталка Полтавка“, „Енеїда“  

14 відмінний/різний/неоднаковий/інший  

15 державна прикордонна служба  

16 збільшення / зростання  

22 скло, дути / скло та дути / скло і дути  

23 
наукового / наукового стилю / до 

наукового стилю 
 

24 десяте  

30 стануть, затріпочуть, залоскочуть  

31 твір М. Петренка Небо / Небо  

32 боже  

38 мовознавство, лінгвістика  

39 Веселка, Нове життя  

40 
здійснення, видання, 

переможець/нагороджений, нагорода  
 

46 ми, нас, нам, нас, нами, на нас  

47 пам’ятають   

48 апріорі, на мою думку, здається  

54 однорідні обставини/обставини місця  

55 
рябі, рябих, рябим, рябих, рябими, 

рябих 
 

56 
дід, діда, дідові (-у), діда, дідом, на 

дідові(-у), діду 
 

62 ... і смерть заморозить її тіло...  

63 
біблійний образ Каїна / образ Каїна / 

Каїна 
 

64 
парасинка, мамка, доньця, донечка, 

головка 
 

 

Poznámka: Lomka (/) znamená alternatívnu správnu odpoveď. 

 


