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ЗАПОВНЮЄ УЧЕНЬ Місце для наліпки. 

Перевір, чи код на наліпці це 

O-100.

Якщо так – приклей наліпку. 

Якщо ні – повідом учителя. 

КОД УЧНЯ PESEL 

ІСПИТ ВОСЬМИКЛАСНИКА 
Іспанськa мова 
Дата: 26 травня 2022 p. 

Початок: 9:00 

Час виконання: 90 хвилин 

Інструкція для учня 

1. Перевір, чи на послідовно пронумерованих 20 сторінках видруковано 14 завдань.

2. Перевір, чи до збірки екзаменаційних завдань додано бланк відповідей.

3. Якщо не вистачає сторінки або є інші недоліки, поінформуй учителя.

4. На цій сторінці і на бланку відповідей у визначеному місці впиши свій код, номер PESEL

і приклей наліпку з кодом.

5. Читай уважно всі тексти і завдання. Виконуй завдання згідно з інструкціями до них.

6. Тексти до завдань 1.–4. будуть звучати з компакт-дискa.

7. Розв’язання завдань записуй тільки кульковою/чорнильною ручкою з чорним

стрижнем/чорнилом.

8. Не користуйся коректором.

9. Розв’язання закритих завдань, тобто 1., 2., 4., 5., 7.–9., 11. і 12., познач на бланку

відповідей згідно з інформацією, що знаходиться на наступній сторінці. У кожному

завданні правильною є завжди тільки одна відповідь.

10. Розв’язання відкритих завдань, тобто 3., 6., 10., 13. і 14., запиши розбірливо і старанно

у визначених для цього місцях у збірці екзаменаційних завдань. Можливі виправлення

у відповідях запиши згідно з інформацією, що знаходиться на наступній сторінці.

11. Записи в чернетці не будуть перевірятися й оцінюватися.

Успіхів! 

ЗАПОВНЮЄ ГРУПА СПОСТЕРІГАЧІВ 

Учень має 
право: 

не переносити відповіді 
на бланк відповідей 

на пристосовані 
принципи оцінювання. 

OJHU-100-2205

Збірка завдань містить 

інформацію, юридично 

захищену до початку іспиту. 

Układ graficzny 

© CKE 2018 
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Прочитай інформацію 

1. Як на бланку відповідей позначити правильну відповідь і помилку в закритих

завданнях?

Намагайся не робити помилок під час позначення відповіді, але якщо помилишся,

помилкове позначення обведи колом  і познач іншу відповідь, напр.:

Правильна 
відповідь 
у завданні 

Схема можливих 
відповідей на бланку 

відповідей 

Спосіб позначення  
правильної відповіді 

Спосіб позначення 
помилки і правильної 

відповіді 

C 

2. Як на бланку відповідей позначити помилку і записати правильну відповідь

у відкритих завданнях?

Якщо помилишся, пишучи відповідь у відкритому завданні, помилку перекресли

і напиши правильну відповідь, напр.:

над неправильним фрагментом

padre 

Su abuelo va en coche. 

або поруч із ним 

Su padre va en coche.   tren 
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Завдання 1. (0–5) 

Двічі прослухай п’ять текстів. У завданнях 1.1.–1.5. на основі почутої інформації 

з наведених відповідей вибери правильну. Закресли одну з літер: A, B або C. 

1.1. ¿En qué medio de transporte quiere volver el chico a su casa? 

A. B. C. 

1.2. ¿Dónde ha encontrado el chico el móvil de su amiga? 

A. B. C. 

1.3. ¿Dónde están las personas que hablan? 

A. B. C.
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1.4. La chica habla con Andrés para 

A. pedirle un favor.

B. darle un consejo.

C. invitarlo a un evento.

1.5. La mujer habla de 

A. un casting de cine.

B. un concurso literario.

C. una exposición temática.

Завдання 2. (0–4) 

Двічі прослухай чотири повідомлення на тему того, що різні особи роблять у 

дощові дні. На основі почутої інформації до кожного повідомлення (2.1.–2.4.) 

добери речення, яке йому відповідає (А–Е). Впиши відповіді у таблицю. 

Увага! Одне речення зайве, і воно не підходить до жодного повідомлення. 

Esta persona dice que cuando llueve 

A. le gusta pasear por las calles.

B. tiene que ayudar en casa.

C. juega a los videojuegos.

D. se dedica a leer.

E. ve películas.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 
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Завдання 3. (0–3) 

Двічі прослухай розмову про те, як взяти на прокат костюми (alquiler de trajes). На 

основі почутої інформації заповни пропуски 3.1.–3.3. в наведених нижче реченнях 

так, щоб найточніше передати зміст прослуханого тексту. Пропуски потрібно 

заповнити іспанською мовою. 

Завдання 4. (0–4) 

Двічі прослухай чотири повідомлення, які стосуються здоров’я (4.1.–4.4.). 

До кожного повідомлення підбери відповідну реакцію (А–Е). Впиши відповіді 

у таблицю. 

Увага! Одна реакція зайва, і вона не підходить до жодного повідомлення. 

A. No, pero todavía tengo que quedarme en casa.

B. Tres, una después de cada comida.

C. Que debo descansar y tomar vitaminas.

D. Porque me duele mucho.

E. Un poco mejor, gracias.

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 

ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ 1., 2. ТА 4. НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ! 

ALQUILER DE TRAJES 

3.1. No se alquilan trajes en el mes de 

_________________________________. 

3.2. Actualmente el alquiler de un traje cuesta 

_________________________________ euros por día. 

3.3. Está prohibido ________________________________ 

los trajes. 
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Завдання 5. (0–4) 

До кожної описаної ситуації (5.1.–5.4.) підбери відповідну реакцію. Закресли одну 

з літер: A, B або C. 

5.1. Подруга запитує тебе, як часто ти ходиш на тренування з карате? Що ти їй 

відповіси? 

A. Mañana por la tarde.

B. Todos los sábados.

C. Tres horas.

5.2. Офіціант у ресторані запитує тебе, чи смакує тобі страва. Що ти йому 

відповіси? 

A. De nada.

B. Mucho gusto.

C. Está muy bueno.

5.3. Ти перебуваєш на вечірці з однокласниками. Друзі просять тебе, щоб ти 

залишився (залишилася) довше, але ти вже мусиш іти. Що ти скажеш друзям? 

A. Tengo que irme ahora.

B. Me va bien.

C. Vengo con vosotros.

5.4. Ти випадково зустрів (зустріла) на вулиці свого друга, якого давно не бачив 

(бачила). Як ти висловиш радість від зустрічі з ним? 

A. ¡Suerte!

B. ¡Felicidades!

C. ¡Encantado de verte!

ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ! 
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Завдання 6. (0–2) 

Доповни діалоги 6.1.–6.2. Впиши в кожен пропуск пропущений фрагмент 

повідомлення так, щоб отримати змістовні та логічні тексти. Пропуски потрібно 

заповнити іспанською мовою. 

 
 
 
6.1. X: Javier, ¿_______________________________________ a hacer los deberes 

de Matemáticas? 

Y: Lo siento, pero yo no soy bueno en Matemáticas. Mejor pide ayuda a Carmen. 

 
 
 
6.2. X: ¿_______________________________________? 

Y: De Ámsterdam. ¿Y tú? 

X: Yo, de Barcelona, soy catalán. 
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Завдання 7. (0–4) 

Прочитай тексти. У завданнях 7.1.–7.4. з наведених відповідей вибери правильну, 

яка відповідає змістові тексту. Закресли одну з літер: A, B або C. 

 
 
 

 
 
 
7.1. María escribe a Clara para 

A. darle las gracias. 

B. quejarse de algo. 

C. animarla a hacer algo. 

  

Clara: 

Tu idea de regalarle  

a Marcos una colonia 

me ha gustado mucho. 

Ahora voy a comprarla. 

¡Qué suerte tener una 

amiga como tú! Me has 

ahorrado un montón de 

tiempo. ¡No sabes 

cuánto te lo agradezco! 

Un beso, 

María 
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7.2. Este anuncio se puede leer en 

A. el aula de un colegio. 

B. la biblioteca de un colegio. 

C. el comedor de un colegio. 

 
 
 

 

16 de agosto  

Lucas 

Barcelona, 

España 

El mes pasado nos trasladamos de Madrid a Barcelona y todavía no tengo aquí 

muchos amigos. Pero he conocido a una persona interesante. Es un señor 

mayor, de setenta años, que vive en el piso de arriba. No tiene familia en 

Barcelona, todos sus hijos y nietos viven fuera y se siente solo, como yo. Esta 

mañana hemos subido juntos en el ascensor y hemos hablado. Me ha dicho 

que en 1979 fue campeón de ajedrez. ¿Y sabéis qué? Si quiero, puede 

enseñarme a jugar. Fantástico, ¿no? 

 

 
 
7.3. Lucas 

A. presenta a su familia. 

B. escribe sobre su vecino. 

C. recuerda a un antiguo amigo. 

  

REGLAS PARA LOS ESTUDIANTES 

SE PIDE ESTÁ PROHIBIDO 

✓ dejar las mochilas en los sitios indicados. 

✓ hacer cola de manera ordenada. 

✓ devolver los platos después de comer. 

✓ gritar y correr. 

✓ tirar restos de comida al suelo. 

✓ leer libros y hacer los deberes. 

GRACIAS 
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7.4. La casa de Alicia está 

A. detrás de su colegio. 

B. cerca de una tienda. 

C. enfrente de una biblioteca. 

 
 
 
ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ!  

Carmen: 

He recibido tu mensaje  

y te estoy esperando.  

Para llegar a mi casa vas  

a la parada de autobús que 

está detrás de nuestro 

colegio. Tomas la línea 10. 

Bajas en la parada 

Biblioteca Nacional y sigues 

todo recto unos 300 metros, 

hasta la pastelería Turrón. 

Mi casa está justo enfrente. 

Besos, 

Alicia 



OJHU-100-2205 Сторінка 11 з 20  

Завдання 8. (0–3) 

Прочитай текст, із якого вилучено три речення. Впиши в кожeн пропуск (8.1.–8.3.) 

літеру, якою зазначене пропущене речення (А–D), щоб отримати змістовний  

і логічний текст. 

Увага! Одне речення зайве, і воно не підходить до жодного пропуску. 

 

 

 
 

EL ORIENT EXPRESS 

 

Quizás el tren más famoso de la historia ha sido el Orient Express. 8.1. _____ Es que su 

nombre estaba relacionado con su trayecto: circulaba entre París y Estambul, es decir, unía 

el Occidente con el Oriente. 

El Orient Express viajó por primera vez en el año 1883 y muy rápidamente llegó a ser  

un símbolo de lujo. Sus compartimientos eran elegantes y cómodos, y su cocina tenía fama 

de excelente. El menú variaba porque se servían platos originales del país por el que pasaba 

el tren. Pero el Orient Express era algo más que un medio de transporte. 8.2. _____ En él 

organizaban fiestas, realizaban negocios y discutían sobre asuntos internacionales. 

En la historia del Orient Express hubo algunos momentos difíciles. 8.3. _____ En otra 

ocasión, lo atacó un grupo de bandidos. El Orient Express viajó por última vez en 1977. Hoy 

solo lo podemos conocer por los libros o películas. 

На основі: movietravel.org 

 

 
A. Era también un lugar de moda entre gente rica: aristócratas, comerciantes y políticos. 

B. Una vez, la nieve bloqueó el tren durante varios días. 

C. Además, ya no estaba de moda. 

D. ¿Por qué se llamaba así? 

 
 
 
ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ!  
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Завдання 9. (0–4) 

Прочитай три оголошення про культурні заходи (А–С) і питання 9.1.–9.4.  

До кожного питання підбери відповідне оголошення. Впиши відповіді у таблицю. 

Увага! Одне з оголошень підходить до двох питань. 

 
 

A. 

PÍCNIC HISTÓRICO 

SÁBADO 23 de MARZO 

PARQUE de MIGUEL de CERVANTES 
 

 
Viajar en el tiempo es posible… 

 

Allí podrás: 

✓ encontrar a damas y caballeros, reyes y reinas 

✓ ver torneos, espectáculos y conciertos 

✓ montar a caballo, tirar con arco, correr, saltar o jugar al balón 
 

¡Lo único que tienes que llevar es el buen humor! 

 

ENTRADA LIBRE 

 
 

B. 

FERIA DE CÓMICS 

EN EL CENTRO DEPORTIVO 

Domingo 20 de abril 

13:00 – abrimos las puertas 

14:00 – encuentro con el ganador del premio del público Félix 

Lago, creador de Combate Mortal, el cómic más vendido 

de este año. Nuestro invitado hablará sobre sus métodos 

de trabajo. 

de 16:00 a 18:00 – intercambio de cómics 

 

Si estás interesado en tomar parte en esta actividad, 

regístrate en 
 

 
 

ENTRADA 5 euros 

  

INTERCAMBIO DE CÓMICS 
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C. 

 

¿QUIERES SER MAESTRO DEL ORIGAMI? 

Te invitamos a un taller muy especial 
 

Lugar: Museo Oriental 

Fecha: este sábado desde las 10:00 hasta las 17:00 

Precio: EL TALLER ES GRATIS 

Animador: Gabriel Machado 

 

Solo tienes que llevar hojas de papel de 10 cm x 10 cm. Pueden 

ser de periódicos o revistas usados. 

 
 
 
¿En cuál de los anuncios se informa de que 

9.1. podrás conocer a un autor conocido?  

9.2. es obligatorio llevar tus propios materiales?  

9.3. hay que pagar para participar en el evento?  

9.4. podrás participar en actividades deportivas?  

 
 
 
ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ!  
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Завдання 10. (0–3) 

Прочитай тексти 1. і 2. Заповни пропуски 10.1.–10.3. у повідомленні, яке Кароль 

вислав Камілеві, згідно зі змістом текстів так, щоб найточніше передати зміст 

наведеної інформації. Пропуски потрібно заповнити іспанською мовою. 

 

 

Текст 1. 

ASILO PARA PERROS “DAME LA PATA” 

 

Formulario de voluntariado 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellido: Karol Kowalski 

Ciudad: Málaga 

Edad: 14 años 

E-mail: karol_kowalski@abc.com 

 

 

¿Cuándo puedes venir?* 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Mañana      X  

Tarde    X    

 

¿Tienes carné de conducir?*   Sí          No  X 

 

¿Qué tareas puedes hacer?* 

 

   X     limpieza de las jaulas 

 

          higiene de perros 

 

   X     paseos con perros 

 

   X     actualización de la página web, participación en campañas de promoción  

 

          transporte de productos alimenticios 

 

          transporte de animales (visitas al veterinario) 

 

 

* marca la opción elegida con una X 

 

 

ENVÍA 

mailto:karol.kowalski@abc.com
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Текст 2. 

 Mensaje      

         De: estefania_ortiz@xyz.com  

         Para: karol_kowalski@abc.com  

         Asunto: Voluntariado  

         
Hola, Karol: 

Gracias por tu interés. Hemos leído tu formulario y queremos proponerte colaborar con 

nosotros. Desgraciadamente, debes saber que para ocuparse directamente de  

los animales hay que tener dieciséis años. Por eso, no puedes dedicarte a este tipo de 

tareas. Sin embargo, en estos momentos necesitamos gente para sacar fotos a los 

animales. ¿Estás interesado? Nuestros empleados las publicarán en Internet con la 

información sobre cómo adoptar un perro. 

Si aceptas nuestra propuesta, podrás comenzar en septiembre y venir los días que 

has marcado en tu formulario. Como eres menor de edad, necesitarás autorización de 

tus padres, que debes mandarnos por correo antes de empezar. 

Un saludo cordial, 

Estefanía Ortiz 

Directora 

 

         

 

Hola, Kamil: 

¡No te lo vas a creer! ¡Por fin mis padres me han permitido trabajar como voluntario en 

un asilo para perros! El otro día mandé al refugio elegido el formulario con mis datos 

personales y hoy he recibido la respuesta. La verdad, estoy un poco desilusionado. 

Esperaba trabajar en contacto directo con los perros, por eso en el formulario puse que 

me gustaría 10.1. ____________________________________________ y limpiar sus 

jaulas. Desgraciadamente, resulta imposible. Según el reglamento del asilo, para 

realizar estas tareas hay que tener por lo menos 

10.2. _____________________________________. Pero me han propuesto otra 

cosa: voy a 10.3. _____________________________________________ 

y de esta manera voy a participar en la actualización de la página web del asilo y en 

su promoción. Ahora lo único que tengo que hacer es enviarles el permiso de mis 

padres. Empiezo en septiembre. ¡Qué alegría! 

Saludos, 

Karol 
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Завдання 11. (0–3) 

Прочитай текст. Зі слів, наведених у рамці, вибери ті, які правильно заповнять 

пропуски 11.1.–11.3. Впиши відповідну літеру (А–F) поруч із номером кожного 

пропуску. 

Увага! Три слова зайві, і вони не підходять до жодного пропуску. 

 
 
 

A. PERO B. SI C. HACE D. HAY E. TAMBIÉN F. TAMPOCO 

 
 
 

 

На основі: www.muyinteresante.es 

 
 
1 Una mosca de la fruta – плодова муха. 
2 Una abeja – бджола. 

 
 
 
ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ!  

 

LA VIDA NOCTURNA DE LOS INSECTOS 

¿Duermen los insectos como nosotros?  

11.1. _____ un estudio interesante sobre este tema. Resulta 

que las moscas de la fruta1 duermen tan profundamente que 

es difícil despertarlas. Además, 11.2. _____ no descansan 

bastantes horas, se ponen nerviosas, a veces hasta agresivas, 

es decir, reaccionan de la misma manera que las personas.  

El descanso nocturno es fundamental 11.3. _____ para las abejas2. 

Lo necesitan para poder comunicarse con sus compañeras sin 

dificultades. 
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Завдання 12. (0–3) 

Прочитай текст. Вибери правильне заповнення пропусків 12.1.–12.3. Закресли 

одну з літер: A, B або C. 

 
 
 

 

На основі: www.muyinteresante.es 
 
 
 
12.1. 

A. a 

B. de 

C. en 

 

12.2. 

A. leyó 

B. tomó 

C. inventó 

 

12.3. 

A. Hace 

B. Desde 

C. Dentro de 

 

 
 
 
ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ!  

17 DE JULIO, DÍA MUNDIAL DEL EMOJI 

¿Sabías que la palabra emoji es 12.1. _____ origen japonés? En este 

idioma la “e” significa “imagen”, y “moji”, “letra”. Es que los primeros 176 

emoticonos los 12.2. _____ Shigetaka Kurita, un diseñador japonés 

contratado para hacer más fácil la comunicación entre los clientes de 

una compañía telefónica. Pero hoy en día los emoticonos se usan  

no solo para escribir mensajes de móvil. 12.3. _____ unos años,  

un escritor “escribió” el primer libro que no tiene palabras, sino 

emoticonos. ¡Sí, sí, en serio! 
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Завдання 13. (0–3) 

Переклади іспанською мовою наведені в дужках фрагменти речень так, щоб 

отримати логічні й граматично правильні речення. Вимогою є орфографічно 

правильно вписані фрагменти речень. 

Увага! У кожен пропуск можна вписати максимально чотири слова. 

 
 
 
13.1. De todos mis hermanos yo (я наймолодший) _______________________________. 

 
 
 
13.2. Acuéstate ahora mismo. Ya (вже дуже пізно) _______________________________. 

 
 
 
13.3. Para ir al centro hay que (повернути праворуч) ______________________________ 

en el semáforo. 

 
 
 
 
Завдання 14. (0–10) 

Ти нещодавно почав (почала) ходити на курси навчання гри на гітарі. В е-мейлі до 

подруги з Іспанії: 

• поясни, звідки у тебе гітара 

• опиши вчителя, який проводить заняття 

• напиши, які в тебе плани, пов’язані з грою на цьому інструменті. 

 
Напиши свою відповідь іспанською мовою. Підпишися як XYZ. 

Надай розгорнуту відповідь за кожним із трьох пунктів так, щоб особа, яка не знає 

завдання, записаного українською мовою, зрозуміла всю інформацію. Пам’ятай, що 

обсяг роботи повинен складати від 50 до 120 слів (не враховуючи наведених на 

початку слів). Оцінюється: вміння повною мірою передати інформацію, змістовність, 

мовне багатство й мовленнєве оформлення. 
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ЧИСТОВИК (оцінюється) 

 

Hola, Laura: 

Tengo algo que contarte: estoy aprendiendo a tocar la guitarra. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 
Увага! Заповнює екзаменатор 
 

 

treść 
spójność 
i logika 

wypowiedzi 

zakres 
środków 

językowych 

poprawność 
środków 

językowych 
RAZEM 

liczba 
punktów 

0 1 2 3 4 0 1 2 0 1 2 0 1 2  

  

¡Hola! 

laura@abc.com 
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ЧЕРНЕТКА (не оцінюється) 
 
 
 



 

  



 

  



 

  



 

 


