
Зразок завдання для письмової екзаменаційної роботи (40 балів): 

 

Диктант 

Dettato 

 

La scorsa settimana ho preparato un pranzo con i fiocchi. Io e mio marito 

abbiamo deciso di festeggiare il giorno più bello della nostra vita: la nascita di nostro 

figlio Luigi. Per fortuna c'è ilsito Giallozafferano: il miglior sito di ricette in 

circolazione. Ho preparato le lasagne. Gli ingredienti principali di questo piatto sono 

le mozzarelle e la carne, che devono essere fresche e gustose. Prima ho preparato un 

soffritto di cipolla, carota e sedano. Dopo ho aggiunto la carne. L’ho fatta cuocerea 

fuoco alto per 5 minuti e  poi le ho versato sopra un bicchiere di vino bianco secco. 

Quando il vino è evaporato, ho aggiunto la salsa e ho fatto cuocere il tutto per 2 ore. 

Nel frattempo ho preparato un'ottima besciamella, con latte e burro freschi e noce 

moscata. Le lasagne sono uno dei piatti più tradizionali della cucina italiana, l'ideale 

per pranzi e feste in famiglia 

 

Количествознаков: 733 (40 контр. од.) 

 

Переклад 

Traduzione 

Варiант 1 

Ось фотографіямоєї родини. Як ти бачиш нас п’ятеро: мійтато, моямама, 

моїбрати та я. 

Моя мама – перекладач. Вона дужегарна: у неї зеленіочі й світле коротке 

волосся. Щоб залишатися у формі, вона ходить в басейн два рази на тиждень. 

Мій батько – медик. Зазвичай, коли він не працює, він ходить втренажерний зал 

або катається на велосипеді. Мій брат Робертонавчається в університеті та 

живе з нами. Йому подобається читати книги,гулятив парку.Але його велика 

пристрасть – це футбол.Вінграєуфутбол з друзямищочетверга. Даніель, 

старший брат, одружений і живе зі своєю дружиною в Павії. 

Я люблюпроводити вільний час у домі моїх бабусі й дідуся. Це чудова 

триповерхова вілла з великим садом. На першому поверсі 

знаходятьсябібліотека, кухня, вітальня, комора та ванна. На другому поверсі – 

три дуже просторіспальні, величезна ванна та кабінет. Моє улюблене місце – 

це сад, де я іноді читаю або граю з моїм собакою. 

Моїй бабусі дуже подобаєтьсяготувати. Вчора на вечерю вона 

приготуваладужесмачнурибу. 

 

Кількість знаків: 1007 ( 50 контр. од.) 

 

Варiант 2 

 

Переклад 

Traduzione 

 



Ми живемо в маленькійквартирівцентрі, але хочемокупити будинок у 

селі.Мибачили багато будинків, але тільки один мені 

сподобався.Цепрекраснадвоповерховавіллаз великим садом.На першому 

поверсізнаходятьсякухня,їдальня,вітальня,комора та ванна. 

На другому поверсі – три спальні, величезна ванна , кабінет і 

бібліотека.Ялюблю читати, і тому бібліотека – це найважливіша кімната для 

мене.У центрі кімнати – великий старовинний стіл, навколо столу 6 стільців,під 

столомкилим.Зліва від столу – елегантнийдиван і два крісла.Поряд здиваном– 

величезнакнижкова шафа, авсередині шафия побачилаблизькодвохтисяч книг. 

Я хочупроводитивесь вільний часу цій кімнаті.Будинок дуже 

світлий,просторий і зручний.Єдина негативна сторона – це те, що він дуже 

дорогий, але це того варте. 

 

Кількість знаків: 980 ( 40 контр. од.) 

 

Варiант 3 

Переклад 

Traduzione 

 

Учора був дуже цікавий (захопливий) день для мене. Цей день не був 

звичайним. Учора я не ходила (пішла) на роботу, не обідала з колегами та не 

дивилася телевізор увечері. 

Я прокинулася рано, щоб сісти на поїзд до Риму, прийняла душ, 

приготувала сніданок і вийшла (з дому). Я взяла таксі й поїхала на станцію. У 

той часяк я їхала на станцію, я зрозуміла, що я забула взяти з собою мої 

продукти (їжу для подорожі). Тому, перш ніжсісти на поїзд, я купила одну 

фокаччу й мінеральну воду. 

Поїзд прибув на станціюза розкладом. Я зайшла до поїзду (піднялася) і 

знайшла своє місце, яке я вже забронювала два дні тому. В Ареццо (AdArezzo) 

сіла група юнаків і вони почали співати. Коли вони співали, один хлопець грав 

на гітарі. Потім ми пішли в ресторан. У ресторані ми замовилибутерброди із 

сирої шинкою та сиром моцарелла, і потім напої. Юнаки були голодні й 

проковтнули бутерброди дуже швидко, і тому я вирішилазапропонувати їм мою 

фокаччу. Ми добре провели час (розважились)дуже (добре) і наприкінці 

обмінялися номерами мобільнихтелефонів. 

 

Кількість знаків: 1076 (40 контр од.) 

 

 
 


