Колоквијум из Савременог украјинског језика I има писмени и усмени део.
На писменом делу колоквијума студенти раде тест којим се проверава знање из
граматике, лексике (вежбања по обрасцу оних која су рађена на часовима, превод
једноставних реченица) и правописа (диктат – познат текст). Предвиђено време за
израду теста је 100 минута. Пример теста је у прилогу.
На усменом делу колоквијума студенти читају и преводе познат текст (списак
текстова у прилогу) и усмено излажу/ воде дијалог са испитивачима на једну од
обрађених говорних тема (списак тема у прилогу). Просечно трајање усменог дела
колоквијума је 20 минута.

1. Пример теста за писмени део колоквијума:
КОЛОКВИЈУМ
из Савременог украјинског језика 1

Укупно поена:
Оцена:

Датум: ____________
Име и презиме: ____________________
Број индекса: ____________
I Од датих именица формирајте облике генитива, датива, инструментала и
локатива једнине и множине:

Дощ

једнина:

генитив:
////////////

датив:

множина:

Бабуся једнина:
множина:

Завдання једнина:
множина:

Батько једнина:

/////////////

множина:

Свекруха једнина:
множина:

Піч

једнина:
1

инструментал:

локатив:

множина:
Поена (од 23): _____________
------------------------------------------------------------------------------------------------------II Од наведених глагола формирајте облике свих лица једнине и множине
презента:
1.лице:

2.лице:

3. лице:

Купувати једнина:
множина:

Різати

једнина:
множина:

Робити

једнина:
множина:

Посміхатися једнина:
множина:
Поена: (од 12)_____________
------------------------------------------------------------------------------------------------------III Речи у загради употребите у исправном облику (именице и придеве у
одговарајућем падежу, глаголе у одговарајућем лицу презента):
1. Книжки лежат під _______________________(письмовий стіл).
2. Батько подарував ляльку _______________________ (старша дочка).
3. Влітку ми любимо купатися в _______________________(холодна річка).
4. Це словник ___________________ (твоя подруга)?
5. Його батьки мешкають в ________________________ (багатоповерховий
будинок).
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6. Ми відпочивали на морі з _________________(старі батьки)
МНОЖ!
7. Петро позичив свої книжки ____________________ (молодший студент)
МНОЖ!
8. В нашій бібліотеці немає ____________________

(новий підручник)

МНОЖ!
19. Студент ___________________ (малювати) дерево в парку.
10. Батьки _____________ (дивитися) фільм.
11. Я _____________ (любити) подорожувати.
12. Павло завжди _____________ (прокидатися) о 7 годині.
Поена: (од 20) _____________
------------------------------------------------------------------------------------------------------IV Саставите кратке текстове од наведених речи:
1) Андреа, американка; вона працювати, архітектор; її чоловік, звати,
Антоніо; він, іспанець

2) Ева, французький, вивчати, мова; німкеня, француз, її, вона, чоловік
Поена: (максимум 6) _____________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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V Наведите називе професија или звања (у облику множине) који одговарају
датим установама:
У лікарні працюють ____________________________________;
у школі _______________________________________________;
на заводі ______________________________________________;
у магазині _____________________________________________;
у ресторані ____________________________________________;
у театрі _______________________________________________;
Поена: (од 6) _____________
------------------------------------------------------------------------------------------------------VI Наведите антониме за дате речи:
тут – ______________________, мало – ____________________,
голосно – __________________, повільно – _________________,
тепло – ____________________, ліворуч – __________________,
великий – __________________, вузький – __________________,
поганий – _________________, мовчати – __________________
Поена: (од 10) _____________
------------------------------------------------------------------------------------------------------VII Преведите следеће реченице на украјински језик:
1. Јелена студира на Филолошком факултету у Кијеву.
________________________________________________________________
2. Њен супруг ради као наставник у школи.
__________________________________________________________________
3. Тарас често купује поклоне својој жени.
__________________________________________________________________
4. Ивана живи у Београдској улици у лепој високој згради.
__________________________________________________________________
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5. На кијевским улицама има много аутобуса и трамваја.
__________________________________________________________________

Поена: (максимум 15) _____________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------VIII ДИКТАТ
Лісом мандрувала синьоока Осінь. У повітрі літали ледь видимі павутинки. Далеко
за море полетіли лелеки. Коло озера лань задивилась на синь води. З трави де-не-де
визирали маленькі опеньки, пізні квіткі. Усі радо вітали Осінь. Осінь іде і зливи
веде.
Весна красна квітами, літо-сіном, осінь-снопами, а зима-намолотом.
Поена: (максимум 15) _____________

2. Списак текстова за усмени део колоквијума
* Сви текстови су обрађени на часовима, а налазе се у уџбенику Украјински језик I:
уџбеник за студенте Филолошког факултета (скрипта) и М. Ивановић, Савремени
украјински језик 1 и 2: текстови за читање и превод (скрипта). Просечна дужина
одломка за читање и превод је 100 речи.
1. «Мене звати…»
2. Знайомтесь!
3. У гуртожитку
4. У деканаті
5. В аудиторії
6. Витримав
7. Як справи?
8. В університетській бібліотеці
9. Свинопас
10. Сімейний альбом
11. Тарасова родина
12. Діти говорять
13. Уявна подорож до стародавньої Греції
14. Мішель на занятті з української мови
15. Дядько Самійло
16. Серце Матіоли
17. Попелюшка
18. Лисиця і крук
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3. Списак говорних тема за усмени део колоквијума
1. Знайомство
2. Я (про себе)
3. Моя родина
4. Професії
5. На факультеті
6. В аудиторії
7. Моя кімната
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