
Завдання для підсумкового контролю 

Зразок контрольної роботи 

Диктант 

Pierre Meunier habite Paris avec sa famille. Il est architecte. Sa femme s’appelle Denise. Elle travaille à 

la pharmacie. Leur fille Danielle est petite. Elle est jolie. Elle a les beaux cheveux frisés. Elle va à l’école 

maternelle. Leur fils Luc n’est pas marié. Il fait ses études à l’université Paris IX. Il apprend l’ukrainien et 

la littérature ukrainienne. Il dit que l’ukrainien est assez difficile. 

Il a une amie qui s’appelle Lucie. Elle est jeune et belle. Elle a les yeux bleus. Lucie est ukrainienne. Elle 

est stagiaire dans la même université. Luc et Lucie parlent ukrainien. D’habitude, le samedi ils visitent 

des musées.  

Denise a une amie qui s’appelle Nicole Bonnet. C’est une jolie jeune femme. Elle est gaie et dynamique. 

Nicole est une bonne sportive. Elle est secrétaire du directeur à la Bibliothèque Nationale. 

Le samedi si Nicole est libre, Denise va chez elle. Les jeunes femmes bavardent. Elles parlent des livres 

qu’elles lisent, du cinéma, du sport, de la musique. 

Le père de Pierre n’est pas jeune. Il est malade et il ne peut pas vivre seul. Il habite avec la famille de son 

fils. 

Переклад 

1. Викладач каже учням: «Треба переписати ці слова». Жером робить шість помилок. Він 

перечитує свою роботу і виправляє їх. Треба також зробити вправу номер чотирнадцять. Жером не 

може її зробити. Він каже: «Ця вправа є надто важкою.» 

2. Гарна погода. Мої друзі пропонують мені піти до стадіону та зіграти в волейбол.  

3. Зазвичай Роже працює в національній бібліотеці до дев ятої години. 

4. Що він робить? Він щось шукає. Бібліотекар дає Роже 2 книжки та 1 журнал. Але він каже: «Я 

хочу прочитати інший журнал». 

5. Покладіть ваші письмові роботи на стіл викладача і читайте цей текст до цього місця.  

6. Куди ви йдете? – Я йду до музею, щоб побачити картини Пікассо. - А де знаходиться цей музей? 

– Він знаходиться біля міністерства зовнішньої торгівлі. 

7. Де моя жовта сорочка? Я її не знаходжу. – Вона на стільці, який стоїть біля письмового столу.  

8. Морісе, що ви робите по суботах, якщо ви не зайнятий? – По суботах я ходжу в кіно або до 

своїх друзів, щоби обсудити останні спортивні новини. 

9. Надто жарко. Треба відкрити всі вікна.  

10. Звідки повертаються наші спортсмени? – Вони повертаються з Парижу. 

 


