
Контрольна робота N1 (лексико-граматичний переклад)

з іспанської мови-ІІ 
(ІІI семестр) 2019-2020

факультету іноземних мов
групи ЯЕ-24

викл. Лукашов А.Ю
варіант ІІ

1. Сподіваюся, що у Бразилії, куди я поїду наступного тижня, буде багато красивих та  
двогоногих жінок. Хоча (aunque) я розумію, що там набагато менше білявок, ніж у нашій 
країні. 
- О, вродливі жінки живуть у Бразилії! Я вже був там багато разів.  Але, хоча 
латиноамериканські жінки є дуже красивими, наші — найкращі.  
- Такі слова роблять мене такою щасливою!

2. Поліція знаходиться доволі   далеко звідси. Візьміть автобус номер двадцать, туди їхати 4 зупинки. 
Але, він не зупиняється тут. Щоб піймати його йдіть, пане до мерії десь 10 хвилин. - А якщо я буду 
йти пішки? - Слідуйте цією вулицею, весь час прямо, поки не д  ойдете до великого перехрестя. Там, 
повертайте ліворуч. - Дуже дякую. 

3. Мені завжди була потрібна святкова сукня,  чорного або сірого кольору, доволі елегантна, 
середнього розміру. Але, сьогодні, коли я прийшла до магазину, продавець був поганому 
гуморі. Він не допоміг мені зовсім. Він сказав мені сьогодні, що в них дуже мало суконь. Хоча
я знаю, що наступного тижня у них буде багато одягу. 

4.  Мені хотілося б, щоб ти послухав цю історію. Є необхідним, щоб ти зробив висновки 
(conclusiones) і щоб потім усі могли допомогти нам у цій справі. До тогож, я бажаю,  щоб ви 
меньше розмовляли про одяг, краще, придбайте його мені.   І не забудьте, що я чекаю на Вас 
завтра о п”ятій, приходьте вчасно. 

Кількість символів — 1100

Кількість контрольних моментів — 50 



Контрольна робота N1 (диктант)

з іспанської мови-ІІ 
(ІІI семестр) 2019-2020

факультету іноземних мов
групи ЯЕ-24

викл. Лукашов А.Ю

Doña Ana es una mujer alta, delgada y rubia, su amiga, Sofía, en contrario, es mucho más baja, un
poco más fuerte y es morena. Pero, a ambas les gusta seguir la moda. Puede ser que no último grito
de moda, ya que eso es mucho más apropriado a los jóvenes, pero, digamos que les gusta vestirse
bien. Para eso navegan todos los días por los sitios de ropa e intercambian sus impresiones. Doña
Ana ahora  está mirando un  vestido, pero no le parece muy  conveniente, quiere uno que sea más
simple y práctico. Su amiga, a su vez, quiere encontrar unos pantalones que le queden bien, pero los
que encuentra le parecen demasiado anchos. Después, ella ve una falda, le parece la más moderna
posible y quiere mucho llevársela. Por eso, llama a su marido pidiéndole que se la compre.

La hija de doña Ana se llama Sabrina. Suele ponerse pantalones cortísimos y una camiseta estrecha.
En general lleva siempre colores oscuros y se pinta los labios de color violeta. Su novio tiene una
barba muy larga y negra. Su pelo es cortísimo y crespo. Lleva un anillo en su nariz y tres pendientes
en cada una de las orejas. A doña Ana no le gusta ni el look de su hija y siempre pide que lo cambie
ni tampoco que salga con un novio así. ¡Qué remedio! Los gustos son diferentes.  

Кількість симолів -1000
Кільксть контрольних моментів - 45

 


