
Зразок завдання для контрольної роботи (15 балів): 

Диктант 

Dettato 

 

Luigi è uno studenteinglese, di Londra. Suamamma è italiana e vive a Londra 

da 27 anni. Luigi ha un fratello maggiore che si chiama Giorgio e studia alla facoltà 

di medicina. Giorgio, invece, studia lingue straniere e si trova a Milano da un anno, 

dove frequenta la specialistica presso l’università Cattolica del Sacro Cuore. A 

Giorgio piace molto l’Italia, ama la cultura, la lingua, la cucina… Nel tempo libero 

mangia spesso fuori con gli amici. Di solito ordina la pizza, perché gli piace 

moltissimo. Ma qualche volta ordina anche altri piatti: l’arrosto, la cotoletta alla 

milanese, il risotto… A Milano Giorgio va due volte alla settimana in palestra e 

frequenta un corso di nuoto. Milano è una città molto interessante da visitare. Ci sono 

bellissime chiese, università, monumenti e musei.  

 

Кiлькiсть знакiв: 667 ( 40 контр. oд.) 

 

Переклад 

Traduzione 

 

У Джорджо маленька родина. У нього тільки один брат. Його родина 

живе в Лондоні. Він дуже любить свою родину. Його татові Джон сімдесят 

років і у нього сиве волосся. Він невисокий і худий. Його мама – італійка. Її 

звуть Тереза і вона чудовий кухар. Вона вміє готувати все: перші страви, м'ясо, 

рибу, солодке... Їй дуже подобається готувати і запрошувати друзів на вечерю.  

Його братові тридцять п'ять років. Він зараз живе у Франції зі своєю 

дружиною. Його дружину звуть Олена, вона теж італійка, з Мілана. Джорджо 

зараз живе в Турині, в Італії. Він навчається в університеті, на факультеті 

іноземних мов. Турин – дуже велике і красиве місто. У вільний час Джорджо 

любить відвідувати місто: у Турині багато музеїв, церков, замків, тому що це 

місто короля Італії. 

Джорджо також любить зустрічатися з друзями. Вони зазвичай ходять 

на дискотеку або в кіно. Коли він втомився, Джорджо воліє залишитися вдома і 

читати комікси. Коли батьки Джорджо приїжджають в Турин вони живуть у 

готелі. Готелі у Туринідорогі. Вони зазвичай бронюють двомісний номер в 

центрі. 

 

Кiлькiсть знакiв: 866 ( 40 контр. oд.) 

 
 


