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Програму з французької мови призначено для абітурієнтів, які готуються до 

вступу на освітній ступінь «Бакалавр» на спеціальності Маріупольського 

державного університету, де складання французької мови є обов’язковим. 

Укладачем враховано сучасні вимоги до рівня сформованості вмінь і навичок з 

іноземної мови випускників загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, а також 

вимоги до проведення державного тестування.  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма вступного іспиту з французької мови призначена для вступників на 

освітній ступінь «Бакалавр» на спеціальності Маріупольського державного 

університету, де складання французької мови є обов’язковим. Зміст програми 

відповідає вимогам Загальних рекомендацій з мовної освіти Ради Європи і 

державним стандартам навчання французькій мові у загальноосвітніх закладах I-

III ступеню, а також вимогами до рівня сформованості вмінь та навичок 

випускників шкіл, гімназій, ліцеїв, представлених у чинній програмі з іноземних 

мов для загальноосвітніх навчальних закладів України. 

За глобальною шкалою оцінювання, запропонованою Радою Європи, рівень 

В1 характеризується таким чином: вступник може розуміти основний зміст 

чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, при 

навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість питань під час 

перебування або подорожі у країні, мова якої вивчається. Може просто і логічно 

висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, 

події, сподівання, мрії та амбіції, навести стислі пояснення і докази щодо точок 

зору та планів.  

В аудіюванні може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення 

на знайомі теми, які регулярно зустрічаються на роботі, під час навчання, на 

дозвіллі тощо. Може розуміти головний зміст багатьох радіо- або ТВ програм про 

поточні справи або теми з кола особистих чи професійних інтересів за умови, 

коли мовлення відносно повільне і чітке.  

У читанні може розуміти тексти, які містять головним чином найуживаніші 

повсякденні та пов'язані з професійною діяльністю мовленнєві зразки, описи 

подій, почуттів та бажань в особистих листах.  

У писемному мовленні може написати простий зв'язний текст на знайомі або 

пов'язані з особистими інтересами теми, може писати особисті листи, описуючи 

події та враження.  

У діалогічному мовленні може спілкуватись у більшості ситуацій під час 

перебування і подорожі у країні, мова якої вивчається, може без підготовки 

вступити до розмови, тема якої знайома, особисто значуща або пов'язана з 

повсякденним життям (сім'я, хобі, робота, подорожі та поточні події/новини).  

У монологічному мовленні може будувати прості зв'язні висловлювання, для 

того щоб описати події та особисті враження, а також свої мрії, надії та 

сподівання. Може стисло назвати причини та пояснення щодо своїх поглядів і 

планів, може розповісти історію або переказати сюжет книжки чи фільму та 

описати своє ставлення.  

З огляду на те, що іспит проводиться у письмовій формі та має тестовий 

характер, перевірці підлягають лексико-граматичні навички та вміння читання і 

писемного мовлення. 

Отже, вступники повинні: 

•  виконувати тестові завдання на матеріалі лексики та граматики 

французької мови; 
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• розуміти основні думки прочитаного іншомовного тексту на тематику, що 

вивчається в рамках шкільної програми; вилучати інформацію, що відповідає 

змісту тексту, враховуючи деталі фактологічного характеру; 

• розуміти текст, що прослуховується, в аудіо-відеозапису з опорою на 

передбачені програмою фонетичні і граматичні явища і вивчену тематику; 

• спілкуватися в письмовій формі в межах тем шкільної програми, у 

ситуаціях повсякденного життя; 

• створювати письмові тексти на теми, що вивчались в рамках шкільної 

програми. 

Час підготовки вступника до відповіді на іспиті – дві години. 

Не допускається використання словників під час іспиту. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» 

 

Об'єктами контролю під час складання тесту є читання і письмо як види 

мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної 

комунікації . 

Вступники до закладів вищої освіти повинні знати: 

 

Лексичний матеріал 

Для продуктивно-рецептивного (двостороннього) володіння мовою потрібно 

2500 лексичних одиниць. 

 

Граматичний матеріал 

Морфологія 

1. Іменник. Множина іменників. Жіночий рід іменників. 

2. Артикль. Види артиклів. Основні випадки вживання артиклів. 

3. Прикметник. Жіночий рід прикметників. Ступені порівняння 

прикметників. 

4. Займенник. Особові, присвійні, вказівні, неозначені, заперечні, питальні, 

відносні, зворотні займенники. 

5. Числівник. Кількісні й порядкові числівники. 

6. Дієслово. Особові форми дієслова. Групи дієслів. Відмінювання дієслів. 

Способи дієслова: дійсний, наказовий, умовний. Утворення та вживання 

дієслівних часів трьох груп дієслів présent, imparfait, passé compose, plus-que-

parfait, future immédiat, future simple, passé immédiat, passé simple, conditionnel, 

subjobctif. Неособові форми дієслова: їх утворення та функції у реченні.  

7. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. 

8. Прийменник. Найбільш уживані прийменники. 

9. Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники. 

Синтаксис 

Просте речення. Непоширене й поширене речення. Дієслівний, іменний і 

складний дієслівний присудок. Головні та другорядні члени речення. Узгодження 



 6 

підмета та присудка. Порядок слів у стверджувальному, питальному та 

заперечному реченнях. Безособові речення. Складне речення. Складносурядні та 

складнопідрядні речення. Умовні речення. 

 

Вступники до закладів вищої освіти повинні вміти: 

• виконувати тестові завдання на матеріалі лексики та граматики французької 

мови; самостійно добирати і застосовувати лексичні одиниці та граматичні 

явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах шкільної 

програми; 

• читати без словника з метою одержання інформації адаптовані тексти з 

художньої та науково-популярної літератури, що містять до 5 % незнайомих 

слів, про значення яких можна здогадатися на основі знання словотворчих 

елементів, подібностей між лексичними явищами в рідній та французькій 

мовах, контексту, при швидкості читання приблизно 400 друкарських знаків 

за хвилину. Тексти для ознайомлювального читання можуть містити 

незнайомі слова – до 5 %, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, 

про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими 

елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). 

Загальний обсяг текстів не перевищує 1500 слів; 

• логічно й послідовно викладати свої думки у письмовій формі відповідно до 

запропонованої теми (ситуації) у рамках передбаченої програмою тематики 

в межах засвоєного лексико-граматичного матеріалу: писати повідомлення, 

опис, роздум на різні теми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 

100 слів. 

 

СТРУКТУРА БІЛЕТУ 

Частина І. Аудіювання 

Мета завдання – встановити рівень сформованості у вступників умінь 

розуміти на слух іноземну мову, пропоновану в нормативному темпі. У цій 

частині тесту (завдання 1-16) оцінюється вміння розуміти мету висловлювання; 

фактичний зміст; причинно-наслідкові зв’язки; тему і основну думку 

висловлювання; виражально-зображувальні засоби прослуханого повідомлення. 

Зміст текстів для аудіювання відповідає тематиці шкільної програми. 

Види завдань: 

- завдання на виявлення істини / хибності 

- завдання множинного вибору з варіантами відповідей (A, B, C, D). 

Завдання полягає у тому, щоб вступник вибрав одну правильну відповідь із 

чотирьох запропонованих варіантів відповідей. 

Типи текстів: 

- статті з періодичних видань; 

- оголошення, реклама; 

- програми (телевізійні, радіо тощо); 

- уривки художніх творів. 
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Частина ІI. Читання 

Мета завдання – встановити рівень сформованості у вступників умінь читати 

і розуміти автентичні тексти. У цій частині тесту (завдання 17-38) оцінюється 

рівень розуміння тексту, уміння вступника узагальнювати прочитане, 

виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за 

контекстом. 

Зміст текстів для читання відповідає тематиці шкільної програми. 

Види завдань: 

- із вибором правильної відповіді; 

- на встановлення відповідності (добір логічних пар); 

- на заповнення пропусків у тексті; 

- знаходження аргументів та висновків; 

- вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв. 

Типи текстів: 

- статті з періодичних видань; 

- листи (особисті, ділові тощо); 

- оголошення, реклама; 

- меню, кулінарні рецепти; 

- програми (телевізійні, радіо тощо); 

- особисті нотатки, повідомлення; 

- уривки художніх творів. 

 

Частина ІІI. Використання мови 

Мета завдання – визначити рівень володіння вступником лексичним та 

граматичним матеріалом. У цій частині тесту (завдання 39-58) оцінюється вміння 

аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, встановлювати логічні 

зв’язки у тексті. 

Види завдань: 

- із вибором однієї правильної відповіді: 

Завдання полягає у тому, щоб вступник вибрав одну правильну відповідь із 

чотирьох запропонованих варіантів відповідей. 

- заповнення пропусків у тексті: 

Завдання полягає в тому, щоб вступник заповнив пропуски в тексті, 

використовуючи запропоновані слова або словосполучення. Вибір здійснюється 

відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи 

граматики. 

 

Частина IV. Писемне мовлення 

Мета – визначити рівень сформованості у вступників навичок та вмінь, 

необхідних для вирішення під час написання комунікативних завдань. У цій 

частині тесту оцінюється уміння здійснювати спілкування у писемній формі 

відповідно до поставлених комунікативних завдань у межах шкільної тематики. 

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих 

ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. 

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів. 
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У цій частині тесту (завдання 59) передбачається створення власного 

письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної 

ситуації. Вступник має написати власне письмове висловлювання на основі 

конкретної ситуації за допомогою вказівок: письмових підказок (повідомлень, 

листів, оголошень, реклами тощо). Вступник має написати французькою мовою 

особистого листа або повідомлення, висловлюючи власні думки, використовуючи 

лексику та граматику відповідно до заданої комунікативної ситуації та з 

використанням відповідного стилю. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

НА ІСПИТІ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

Загальна кількість завдань роботи – 59. 

На виконання роботи відведено 120 хвилин. 

Тест складається з чотирьох частин: 

• Читання. 

• Використання мови. 

• Письмо. 

Схеми оцінювання завдань тесту з французької мови: 

1. Завдання на виявлення істини / хибності інформації, що міститься у 

аудіотексті (1-8). Надано пять речень, кожне з яких відповідає або не відповідає 

змісту прослуханого тексту. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт 

надав правильну відповідь. 

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 17–32, 49–58). До 

кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один 

правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав правильну 

відповідь. 

2. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 33–48). У завданнях 

пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, 

словосполученнями/словами із наданих варіантів. Завдання вважається 

виконаним, якщо абітурієнт обрав правильний варіант відповіді. 

4. Завдання з розгорнутою відповіддю (№ 59). Завдання передбачає 

створення абітурієнтом власного висловлення у письмовій формі відповідно до 

запропонованої комунікативної ситуації. 

 

Схеми оцінювання завдань робити з французької мови: 

1. Завдання на виявлення істини / хибності інформації, що міститься у 

аудіотексті оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 

балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, 

або відповіді не надано. 

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 

бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну 

відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. 
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3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 бал: 1 

бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну 

відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. 

4. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 14 балів за 

критеріями: 

а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у 

комунікативній ситуації) 

а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали. 

а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали. 

а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали. 

b. Структура тексту та зв’язність 

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у 

тексті): 

0, 1 або 2 бали. 

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист 

(особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали. 

c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним 

матеріалом): 0, 1 або 2 бали. 

d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 

бали. 

1. Якщо абітурієнт отримує 0 балів за критерій 

а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 

балів. 

2. Якщо абітурієнт отримує 0 балів за критерій 

с. Використання лексики або критерій d. Використання граматики, то в 

такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів. 

3. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення 

вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 

завдання, – 56. 

 

Вступне випробування буде вважатися складеним та буде підлягати 

подальшому оцінюванню, починаючи зі 100 балів, якщо вступник набере хоча б 

19 тестових балів. 

 

Якщо вступник зі всього екзаменаційного білету отримає від 0 до 18 

тестових балів, то вступне випробування буде вважатися не складеним та 

вступник отримає оцінку «Не склав».  
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Таблиця відповідності тестових балів 100-бальній шкалі  

 

Тестовий 

бал 

Бал за 200-

бальною 

шкалою 

Тестовий 

бал 

Бал за 200-

бальною 

шкалою 

Тестовий 

бал 

Бал за 

200-

бальною 

шкалою 

19 100 37 137 55 175 

20 102 38 139 56 177 

21 104 39 141 57 179 

22 106 40 144 58 181 

23 108 41 146 59 182 

24 110 42 148 60 184 

25 112 43 150 61 186 

26 114 44 152 62 187 

27 116 45 154 63 189 

28 118 46 156 64 191 

29 120 47 158 65 192 

30 122 48 160 66 193 

31 124 49 162 67 195 

32 126 50 165 68 196 

33 129 51 167 69 197 

34 131 52 169 70 198 

35 133 53 171 71 199 

36 135 54 173 72 200 
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Приклад тесту з французької мови 

(завдання взяті з ЗНО з французької мови 2014 року) 

 

Частина «АУДІЮВАННЯ» 

COMPRÉHENSION ORALE 

Écoutez le document suivant et répondez aux questions 1-5 en mettant une 

croix dans la case « vrai » ou la case «  faux » sur la feuille de réponses. Ensuite, 

répondez aux questions 6-10 en entourant la bonne réponse. Une seule bonne 

réponse est possible. 

 Vrai Faux 

1 En 10 ans le tabac avait tué 27 millons de personnes.   

2 Les cigarettes à vapeur remplacent les cigarettes électroniques.   

3 Les cigarettes à vapeur deviennent une alternative au tabac.   

4 10 millions de fumeurs en France ont déjà essayé une cigarette à 

vapeur. 

  

5 Le propylène glycol est utilisé dans la pétrochimie.   

6 Une des mesures de la lutte contre le tabagisme c’est la production 

des paquets de cigarettes de la même couleur. 

  

7 On affirme que l’inscription du nom de la marque en petit sur le 

paquet n’est pas efficace. 

  

8 En France il est interdit de fumer la cigarette électronique.   

 

Pour chaque question, choisissez la bonne réponse et cochez la case 

correspondante sur la feuille de réponses. 

9. Le verbe «vapoter» signifie ...  

A. remplacer la cigarette classique   B. vaporiser la fumée 

C. lutter contre le tabagisme    D. fumer la cigarette à vapeur 

10. Pourquoi certaines fumeurs commencent-ils à vapoter ? 

A. pour lutter contre le tabagisme  

B. pour arrêter de fumer 

C. pour faire le procès aux fabricants des cigarettes 

D. pour devenir vapofumeurs 

11. Combien de Français ont-ils déjà fumé la cigarette à vapeur ? 

A. 1%   B. 3%    C. 9%    D. 13% 

12. Qu’est-ce qu’une cigarette à vapeur contient ? 

A. les pesticides      B. le tabac 

C. une cartouche avec un liquide   D. le goudron 

13. Où a-t-on utilisé l’inscription du nom de la marque en petit sur le paquet de 

cigarettes ? 

A. en Australie  B. en Angleterre   C. en France   D. aux Etats-Unis 

14. Quelle est la somme du dédommagement que les fumeurs peuvent obtenir en 

faisant le procès aux fabricants des cigarettes ? 

A. 1000000 d’euros     B. 100000 d’euros  

C. 10000 d’euros      D. 1000 d’euros 



 12 

15. Avec quoi compare-t-on l’haleine des hommes qui fument ? 

A. avec les produits toxiques    B. avec la cheminée 

C. avec les paquets de cigarettes   D. avec la fumée 

16. On propose d’interdire de vapoter ... 

A. dans le ministère     B. auprès des jeunes femmes 

C. dans les groupes d’action    D. dans les lieux publics 

 

Частина «ЧИТАННЯ» 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 

Lisez les documents. Pour chaque question, choisissez la bonne réponse et 

cochez la case correspondante sur la feuille de réponses. 

17. 

 Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, place de la Libération, Vitry-sur-

Seine (94). La nouvelle exposition du Mac/Val, baptisé «Homo economicus», soulève la 

question de la production, de l'échange. Elle réunit des univers artistiques et 

économiques et présente des installations étonnantes. 

De 12 à 19 h. Tarifs: 4 €, 2 € (réduit) 

Renseignements: 01 43 91 64 20 

À quoi est consacrée l'exposition citée dans l'annonce? 

A. aux problèmes historiques     B. aux normes linguistiques 

C. à l'équipement mécanique    D. aux activités économiques 

18.  

De son côté, en chef d'orchestre de l'ensemble de dispositif, l'agent de trafic 

s'assure avant tout de la logistique du déchargement des soutes avec des valises, sacs, 

malles, etc. Les équipes concernées reçoivent ainsi «la position exacte de chaque 

élément, afin de traiter en priorité les animaux, les objets fragiles ou sensibles», précise 

Ghislaine Biadelli, directrice technique de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. 

De quoi est responsable l'agent de trafic? 

A. de la position de l'avion sur le sol    B. de la qualité de travail des équipes 

C. du traitement des bagages arrivés   D. du respect des normes sanitaires 

19.  

DE PARIS EN ITALIE À MOINS DE 85 EUROS: 

Le coût de quatre-vingt-cinq baguettes, mais on ne vit pas seulement de pain! 

Vols directs de Paris CDG vers la Sardaigne (Cagliari et Olbia), La Sicile (Catagne 

et Palerme), Naples et Milan. 

Meridiane eurofty 

À quoi sert ce document? 

A. à parler aux lecteurs du pain français   B. à admirer la beauté de l'Italie 

C. à proposer des voyages en avion   D. à apprendre les noms des villes 

20.  

Restaurant 75001 Paris 

intérieur 30 chaises, terrasse 16 chaises 

Nous cherchons une serveuse dynamique, souriante, motivée avec le sens de 

l'initiative afin de compléter notre équipe au sein d'un restaurant traditionnel au coeur 
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de Paris. Pratique de l'anglais demandé et d'autres langues étrangères comprises 

seraient un plus: italien, espagnol ou russe. 

Envoyer émail ou prendre contact par téléphone entre 14 h 30 et 15 h 30 

Pourquoi est-ce qu'on a publié cette annonce? 

A. pour louer un local commercial au centre-ville 

B. pour proposer un emploi dans le secteur de restauration 

C. pour vendre des meubles d'occasion 

D. pour trouver un professeur des langues étrangères 

21.  

Nouveau message 

A 458tc@ bahoo.fr 

Ce 89xt@voil.fr, jean@panadoo.fr, odile@botmail.fr 

Objet proposition de services 

Bonjour! 

Je suis à la recherche de quelques heures de ménage et de repassage. J'ai plusieurs 

années d'expérience. Vous pouvez me contacter par émail. 

Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, je vous remercie d'avance. 

Pas sérieux à s'interdire. 

Cordialement, 

Madame Lefèvre 

Que peut faire madame Lefèvre? 

A. livrer des fers à repasser commandés sur catalogue 

B. donner des consultations d'utilisation du courrier électronique 

C. présenter son expérience de l'entretien économe de la maison 

D. aider en ce qui concerne les travaux domestiques 

22.  

François Azouvi «Descartes et la France» 

Cet essai du philosophe François Azouvi paru en 2002 chez Fayard dans la belle 

collection «L'esprit de la cité», reparaît aujourd'hui en livre de poche. L'actualité du 

livre est très réelle puisque c'est la France que l'auteur de l'essai interroge dans son 

rapport avec le philosophe qui a su, le mieux, l'incarner. 

À quoi est consacré l'essai de François Azouvi? 

A. à l'étude de la vie artistique en France  B. à l'étude de la méthode de raisonnement 

C. à l'étude du développement historique du pays  D. à l'étude de la mentalité française 

23.  

PARIS 14e                 670€ 

                                   4.395 Fr                        PARIS 14e 

à 50 mètres du métro PERNETY, un studio meublé refait à neuf; l'immeuble est 

sécurisé avec la vidéosurveillance; les prix nets TOUT compris (frais, chauffage, 

charges, électricité); la somme qu'il faut verser pour servir de garantie: 1 mois de loyer. 

Qu'est-ce qu'on propose dans l'annonce? 

A. l'installation de la vidéosurveillance  

B. la modernisation du système de chauffage 

C. la location d'un appartement à 1 pièce 

D. la restauration des meubles neufs 

mailto:89xt@voil.fr
mailto:jean@panadoo.fr
mailto:odile@botmail.fr
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24. 

S'échanger des émails, envoyer des 

fichiers de musique à un copain, jouer en 

réseau sur Internet... Toutes ces actions se 

font facilement grâce au wi-fi.  

Bonne nouvelle: à partir de cet été, on 

pourra utiliser ce réseau sans fil dans 

certains trains (à bord du Thalys et du TGV 

Est) ou certains avions(des compagnies  

comme American Airlines, Lufthansa). 

Pratique pour les vacances! Enfin, dans 

le métro et les bus parisiens, le wi-fi est 

accessible depuis cet été dans les 

couloirs et dans certaines stations (Place 

d'Italie, Chaussée d'Antin et Pont de 

Sèvres). 

Où le wi-fi est-il devenu accessible d'après ce texte? 

A. dans tous les transports pendant les vacances  

B. dans certains transports urbains et interurbains 

C. sur quelques lignes aériennes françaises 

D. partout dans le métro et les bus parisiens 

25.  

Professionnel de la santé, le pharmacien peut exercer dans l'industrie 

pharmaceutique, un hôpital, un laboratoire d'analyses ou une pharmacie, comme moi... 

Mon rôle: délivrer des médicaments prescrits par le médecin, commander et 

réceptionner les produits, pratiquer des petits soins... Le conseil constitue aussi une part 

importante de mon quotidien. Les qualités du pharmacien: le sens de l'accueil, une 

grande capacité d'écoute, et de la mémoire, car on doit retenir les effets secondaires de 

tous les médicaments. 

En quoi consiste la fonction principale de ce pharmacien? 

A. à remettre des remèdes indiqués sur ordonnance 

B. à mémoriser les composants de tous les médicaments 

C. à préparer les substances prescrites par le médecin 

D. à établir un diagnostic selon les symptômes décrits 

26. 

C'est la première fois que 170 tableaux de Claude Monet sont réunis dans un meme 

endroit. Ils proviennent de 70 musées du monde. Depuis quatre mois, près de 920 000 

personnes sont venues admirer les oeuvres de l'un des peintres prefers des Français. Un 

record de visites! Lorsque l'on regarde ses oeuvres de plus près, on observe une 

multitude de détails. Claude Monet peignait par petites touches de couleur et ça donnait 

un effet original. 

Par quoi s'explique le succès de l'exposition? 

A. par la durée prolongée de l'exposition  

B. par le style particulier du peintre 

C. par le lieu préféré de tous les visiteurs 

D. par le programme original de l'expo 

27.  

Un accident sans gravité a provoqué l'interruption du trafic sur le Grand 

Boulevard. Il était 11 h ce matin lorsque le haut de camionnette a heurté le pont. 

A l'issue de ce choc, quatre véhicules, qui suivaient la camionnette, se sont heurtés. 

Quatre personnes ont été légèrement blessées, dont deux qui ont été transférées dans un 
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centre hospitalier proche. Cet accident a provoqué l'interruption totale du trafic sur la 

voie centrale. 

Quel titre convient le mieux à ce texte? 

A. Le boulevard bloqué suite d'un accident 

B. Le pont fermé pendant la grève de transport 

C. Le piéton heurté par une camionnette 

D. Le trafic interrompu à cause des travaux 

28.  

Des actions concrètes sont mises en place pour assurer la survie des espèces 

menacées. Cela faisait mille ans que l'on n'avait pas vu de bison en France. Depuis cinq 

ans, c'est de nouveau possible. Dans la réserve des Monts d'Azur, un programme de 

réintroduction est lancé pour permettre à cette espèce préhistorique de survivre. Des 

bisons venant d'une forêt de Pologne ont été introduits dans la réserve. Aujourd'hui, on 

compte une trentaine de bisons aux Monts d'Azur, dont une dizaine nés sur place. 

Quel est le résultat principal de cette action? 

A. la création d'une réserve aux Monts d'Azur  

B. la sélection d'une nouvelle espèce animale 

C. l'augmentation de la surface forestière 

D. la naissance de petits bisons dans la region 

29.  

Nouveau message 

A Jacqueline.Lafavre@yaho.fr 

Copie  

Objet  

Félicitations mademoiselle! 

Le texte de votre poésie «Pour mon ange» est véritablement magnifique. 

Simple, débordant d'amour comme j'aurais tant aimé en recevoir un jour! 

J'espère que le jeune homme concerné saura toujours faire preuve de mérite 

quant au bel amour que vous lui prouvez là. 

Je vous souhaite à tous les deux une belle et longue histoire. 

Qu'est-ce qui a impressionné l'auteur de ce message? 

A. une future histoire passionnante    B. la force d'un sentiment exprimé ? 

C. la nouvelle de la jeune fille    D. la manière originale de la composition 

30.  

Chaque année, la France reçoit en moyenne un million de coups de foudre sur son 

sol et on dénombre entre 100 et 200 personnes blessées! Bien évidemment, ce n'est pas 

du coup de foudre amoureux. Ce fait est lié à l'orage. Dimanche et lundi derniers, sept 

personnes, dont deux enfants, ont été touchées par la foudre en France. Elles ont été 

sérieusement blessées, mais sont toujours en vie. 

De quoi parle-t-on dans ce texte? 

A. des accidents sur les autoroutes françaises  

B. de la croissance de la population en France 

C. des conséquences d'un phénomène naturel 

D. du rôle de l'amour dans la vie de chacun 
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31.  

Olga! 

Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ce voyage a 

été très agréable pour moi, et ce serait un plaisir de vous revoir. Durant tout le séjour, 

vous avez su être à l'écoute de Georges, Juliette et moi. 

J'espère que cette carte ne tardera pas àvous parvenir. 

Gros bisous et encore merci pour tout. 

Caroline 

Quel sentiment exprime l'auteur? 

A. de fierté   B. de nostalgie   C. de regret   D. de reconnaissance 

32.  

«Imaginez un monde dirigé par les enfants où toutes les decisions sont prises par 

des enfants de 10 ans» voilà ce que disent les auteurs de l'émission difiusée en Grande-

Bretagne. Pendant deux semaines, 10 garçons et 10 filles, âgés de 8 à 11 ans, vont 

expérimenter la vie sans adultes sous l'oeil des caméras. Les créateurs de l'émission 

affirment que l'expérience est positive pour les enfants, qu'elle leur permet d'apprendre à 

devenir responsables et indépendants, et à vivre en groupe. 

Pourquoi diffuse-t-on cette émission? 

A parce qu'elle permet d'éduquer les enfants 

B parce qu'elle apprend à comprendre l'anglais 

C parce qu'elle sert à trouver de jeunes acteurs 

D parce qu'elle aide à développer une imagination 

Lisez le texte. Complétez-le par le mot ou le groupe de mots qui se trouve 

parmi les choix proposés après le texte et qui correspond le mieux au contenu du 

texte. Cochez la case correspondante sur la feuille de réponses. 

63 Saint-Valentins plus tard 

Il n'a jamais été question que l'amour s'arrête pour Fernande et Roger Raymond 

(33) _____ en octobre. Et jamais le couple n'échangerait (34) _____. Ils se sont connus 

à l'Hôtel-Dieu. Elle était secrétaire, il était comptable. C'était en 1946 ou 1947. «Dans 

ce temps-là, on se tenait la main. Et c'est tout!» se souvient Mme Raymond. 

Quelques mois (35) _____ dans laquelle il promettait d'être fidèle, Fernande lui 

disait oui devant l'autel. «Lorsque je suis tombée amoureuse, ç'a été un vrai choc. Moi 

qui étais si gênée, (36) _____. Je ne voyais personne. Juste lui.» 

Quatorze mois plus tard naissaient leurs premiers bébés. Un couple de jumeaux. 

Les premiers de huit enfants qui sont nés de leur union. Au fil des ans, le couple a vécu 

à sept adresses. «On a déménagé (37) _____. Ensuite lorsqu'elle a rapetissé.» 

Le secret de la longévité de leur relation, Fernande le partage d'emblée: (38) _____ 

par leur foi. 

A au fur et à mesure que notre famille grandissait 

B une page de son histoire pour quelques papillons  

C je suis entrée à l'église baroque avec des ailes 

D le respect et la liberté, des valeurs renforcées 

E qui célébreront leur 63e anniversaire de mariage 

F après que Roger lui ait écrit une note poétique 
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Частина «ВИКОРИСТАННЯ МОВИ» 

MAÎTRISE DES STRUCTURES DE LA LANGUE 

LEXIQUE 

Choisissez la bonne réponse et cochez une case correspondante sur la feuille 

de réponses. 

39. J'ai travaillé toute la nuit et je suis très fatigué. Mes yeux se ferment. J'ai _____ 

A. honte   B. sommeil    C. espoir    D. envie 

40. - Nous avons des achats à faire. 

    - Il y a des réductions _____ en ce moment. 

A. du tarif  B. du prix    C. du salaire   D. du budget 

41. - Rue de la Gare, s'il vous plaît! 

      - C'est simple. Vous traversezà _____ Georges Pompidou et vous prenez la 

deuxième droite et vous y êtes. 

A. la cour  B. la ville   C. la rivière   D. la place 

42. - Julien est un jeune homme très _____. 

    - D'où le sais-tu? 

    - Il souhaite toujours un bon anniversaire à ses connaissances. 

A. attentif  B. paresseux  C. comique   D. sévère 

43. - Julie, pourrais-tu _____ ma boîte aux lettres. Elle doit être pleine. 

    - D'accord, j'y vais. 

A. poster  B. écrire   C. fermer   D. regarder 

44. - Jacqueline a _____ l'argent que son frère lui a donné. 

A. volé  B. accepté   C. blanchi   D. avancé 

45. Une cliente téléphone à l'entreprise de vente par correspondance. Elle s'adresse 

à un vendeur: «Bonjour, Monsieur. Je voudrais faire _____ pour ce lundi». 

A. une présentation     B. une offre 

C. une commande     D. une reclamation 

46. Mademoiselle Jasmine, vous avez de graves _____ en mathématiques. Vous 

avez obtenu zéro pour le dernier test. 

A. success  B. résultats   C. perspectives  D. problèmеs 

47. - C'est le quatrième appartement dont je change en 2 mois. Je n'en peux plus. 

- Effectivement. Trois _____ valent un incendie. 

A. déménagements    B. cambriolages 

C. saccagements      D. inspections 

48. - Il est onze heures et Hugo n'est pas encore au bureau? 

- Il fait _____, Monsieur. 

A. la sourde oreille     B. la grasse matinée 

C. la fine bouche      D. la courte échelle 

GRAMMAIRE 

Choisissez la bonne réponse et cochez une case correspondante sur la feuille 

de réponses. 

49. - Qu'est-ce que _____ dis aux enfants quand ils font beaucoup de bruit? 

    - Chut! Papa travaille. 

A. vous   B. je    C. tu    D. nous 

50. Sarah, _____ -moi votre cahier, je veux voir ce que vous avez fait. 
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A. montrez   B. montrons   C. montre   D. montres 

51. Je voudrais aller à Barton Sprint. J'adore l'eau. _____. Tu viens avec moi? 

A. J'ai nagé  B. Je vais nager  C. Je nageai   D. J'aurais nagé 

52. Le jeudi soir, Aurélie _____ pendant deux heures dans le club des amateurs de 

jardinage. 

A. travaillait B. travaillera  C. travaillerait  D. travailla 

53. - Que vas-tu prendre pour le petit déjeuner? 

    - Je _____ un café au lait. 

A. prendras  B. prendrai   C. prendrait   D. prendra 

54. Les Galettes du Roi _____ avec des couronnes en papier doré ou argenté. 

A. sont vendues     B. furent vendues 

C. soient vendues     D. seraient vendues 

55. - Vous avez de la chance! Il fait _____ soleil. 

A. de   B. le    C. du    D. un 

56. Quand un garçon me plaît, je _____ regarde pendant les cours et j'essaie de 

m'asseoir à côté de lui. 

A. le   B. celui   C. lui    D. me 

57. - Le tableau _____ je vous parle est la perle de l'exposition du Louvre. 

A. auquel  B. que   C. dont   D. où 

58. - Êtes-vous allé en Turquie, Céline? 

    - Oui, _____ suis allée quelques fois. 

A. j'en  B. je le   C. je la   D. j'y 

Частина «ПИСЬМО» 

EXPRESSION ÉCRITE 

Lisez la situation cidessous et rédigez une lettre en suivant les points du plan 

donnés dans la situation. Écrivez lisiblement! 

59. Vous vous êtes inscrit(e) à un club sportif. Impressionné(e) par votre première 

expérience, vous écrivez à votre ami(e) français(e) pour: 

- caractériser ce club; 

- expliquer votre choix d'une activité sportive; 

- questionner votre ami(e) sur ses succès sportifs. 

 

Відповіді  

Частина «АУДІЮВАННЯ» 

1 – Faux ; 2 – Faux ; 3 – Vrai ; 4 – Faux ; 5 – Vrai ; 6 – Vrai ; 7 – Faux ; 8 – Faux ; 9 – 

D; 10 – B’ 11 – B ; 12 – C ; 13 – A ; 14 – A ; 15 – B ; 16 – D 

Частина «ЧИТАННЯ» 

17 – D ; 18 – C ; 19 – C ; 20 – B ; 21 – D ; 22 – D ; 23 – C ; 24 – B ; 25 – A ; 26 – B ; 

27 – A ; 28 – D ; 29 – B ; 30 – C ; 31 – D ; 32 – A ; 33 – E ; 34 – B ; 35 – F ; 36 – C ; 

37 – A ; 38 – D 

Частина «ВИКОРИСТАННЯ МОВИ» 

LEXIQUE 

39 – B ; 40 – B ; 41 – D ; 42 – A ; 43 – D ; 44 – B ; 45 – C ; 46 – D ; 47 – A ; 48 – B 

GRAMMAIRE 

49 – C ; 50 – A ; 51 – B ; 52 – A ; 53 – B ; 54 – A ; 55 – C ; 56 - A ; 57 – C ; 58 – D 
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