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СТРУКТУРА СПІВБЕСІДИ 

з англійої мови 

для абітурієнтів 2017 року 

 

 

 Співбесіда складається з двох етапів: усного та письмового. 

 

 Усний етап передбачає відповідь на проблемні питання з тематики, що 

входить до програми  факультету іноземних мов з усної практики з англійської 

мови. Перелік тем додається. Абітурієнту пропонується надати коротку 

відповідь на 3 з 50 питань. 

 

 

 Письмовий етап складається з тестової частини на множинний вибір для 

перевірки лексичних знань абітурієнтів (20 завдань). Час виконання – 20 

хвилин. 

 

 

Орієнтовна тематика для усної співбесіди та перевірки лексичних навичок: 

1. Середня освіта у Великій Британії 

2. Середня освіта у США 

3. Вища освіта у Великій Британії 

4. Вища освіта у США 

5. Судова система у Великій Британії 

6. Судова система у США 

7. Засоби масової інформації 

8. Книги та читання 

9. Проблеми виховання дітей 

10. Мистецтво 



 
СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ 

з англійської мови 
для абітурієнтів 2015 року 

 
Співбесіда оцінюється за 100-бальною шкалою. Усний етап оцінюється 
максимум у 60 балів, а письмовий – у 40 балів. 
 
Усний етап. Абітурієнту пропонується дати коротку відповідь на 3 з 50 питань з 
означеної тематики. Відповідь на кожне з питань має містити щонайменш 5 
закінчених, змістовних, логічних та грамотно побудованих речень (по 4 бали за 
кожне речення). Таким чином, максимальна кількість балів за кожну вірну 
відповідь на одне питання складає 20 балів. За кожну помилку (лексичну, 
фонетичну, граматичну) вступнику нараховується 1 штрафний бал, який 
віднімається із суми балів за кількість речень, з яких фактично складається 
відповідь на кожне із запитань. 
 
Письмовий етап. Кожне правильно виконане з 20 завдань на множинний вибір 
оцінюється у 2 бали (максимальна кількість балів за цю частину співбесіди 
складає 40 балів). За неправильно виконане завдання бали не нараховуються. 
Завдання на множинний вибір передбачають лише одну правильну відповідь з 
чотирьох запропонованих (A, B, C або D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рекомендована література 

з усної практики англійської мови 
Базова 

 
1. Вища освіта: контрасти і проблеми: навчально-методичний посібник / 

Паповянц Е.Г., Нефьодова О.Д. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 
97 с. 

2. Дмитренко В.А., Солощук Л.В., Маслова Н.И. В мире газет (на материале 
британской и американской прессы). – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2003. – 
40с.  

3. Практический курс английского языка, ч. 3, под ред. В.Д. Аракіна. – М.: 
Высшая школа, 1989. – 431 с. 

4.  Практический курс английского языка для IV курса / под ред. В.Д. Аракина 
и др. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.:  Высш. щк., 1991. – 300 с. 

5. Практический курс английского языка: 5 курс: учебник для студ. высш. учеб. 
заведений/ [В.Д. Аракин и др.];  под ред. В.Д. Аракина. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2006. – 228 с. 

6. Рашевська Т.М., Скрипнік І.Ю., Фещенко О.В., Шамаєва Ю.Ю. Music. 
Theatre. Cinema: Навчально-методичний посібник з усної практики. ––– Х.: 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. ––– 88 с. 

7. Система судочинства в англомовних країнах / Т.К. Варенко, Е. Г. Паповянц. 
– Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 68 с. 

8. Скрипнік І.Ю., Фещенко О.В. The UK. The USA. Ukraine: Велика Британія. 
США. Україна: навчально-методичний посібник з усної практики для 
студентів старших курсів факультету іноземних мов. ––– Х.: ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2011. ––– 132 с. 
 
 

Допоміжна 
 

1.  Гужва Т.М. Англійська мова. Розмовні теми. У 2-х ч. Для факультетів іноземних 
Філології університетів, ліцеїв // Х.: Фоліо, 2003. – 1 ч. – 414 с.; 2 ч. – 381 с. 

2. Образование. Выборы. Судебная система / Денисов О.И., Мышляева А.Л., 
Шамаева Ю.Ю. – Х.: Харківський національний університет ім. В.Н. 
Каразіна, 2002. – 70 с. 

3. Рудякова В.М., Денисов О.И. Музыка, живопись и СМИ. ––– Х.: ХНУ імені 
В.Н.Каразіна, 2007. ––– 131 c. 

4. E. Sharman. Across Cultures. – Harlow: Longman, 2004. – 96 p. 
 
 
 
 
 
 



 
СТРУКТУРА СПІВБЕСІДИ 

з німецької мови 

для абітурієнтів 2015 року 

 

 

 Співбесіда складається з двох етапів: усного та письмового. 

 

 Усний етап передбачає відповідь на проблемні питання з тематики, що 

входить до програми  факультету іноземних мов з усної практики з німецької 

мови. Перелік тем додається. Абітурієнту пропонується надати коротку 

відповідь на 3 з 50 питань. 

 

 

 Письмовий етап складається з тестової частини на множинний вибір для 

перевірки лексичних знань абітурієнтів (20 завдань). Час виконання – 20 

хвилин. 

 

 

Орієнтовна тематика для усної співбесіди та перевірки лексичних навичок: 

1. Засоби масової інформації 

2. Мистецтво  

3. Наука і техніка 

4. Зовнішність та характер людини 

5. Стосунки між людьми 

6. Професія: педагог/перекладач  

7. Федеративна республіка Німеччина 

8. Україна 

9. Австрія та Швейцарія 

10. Охорона довкілля 



 
 

СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ 
з німецької мови 

для абітурієнтів 2015 року 
 
Співбесіда оцінюється за 100-бальною шкалою. Усний етап оцінюється 
максимум у 60 балів, а письмовий – у 40 балів. 
 
Усний етап. Абітурієнту пропонується дати коротку відповідь на 3 з 50 питань з 
означеної тематики. Відповідь на кожне з питань має містити щонайменш 5 
закінчених, змістовних, логічних та грамотно побудованих речень (по 4 бали за 
кожне речення). Таким чином, максимальна кількість балів за кожну вірну 
відповідь на одне питання складає 20 балів. За кожну помилку (лексичну, 
фонетичну, граматичну) вступнику нараховується 1 штрафний бал, який 
віднімається із суми балів за кількість речень, з яких фактично складається 
відповідь на кожне із запитань. 
 
Письмовий етап. Кожне правильно виконане з 20 завдань на множинний вибір 
оцінюється у 2 бали (максимальна кількість балів за цю частину співбесіди 
складає 40 балів). За неправильно виконане завдання бали не нараховуються. 
Завдання на множинний вибір передбачають лише одну правильну відповідь з 
чотирьох запропонованих (A, B, C або D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рекомендована література 
з усної практики німецької мови 

Базова 
1. Deutsch für das 5. Studienjahr / N.Ischtschenko, A.Karpus, I.Perkowska. – 

Вінниця: Нова книга, 2001. – 264с. 
2. Iwanenko S. M., Karpus A. K.. Linguostilistische Textinterpretation. – Kiew, 

1998. – 176 S. 
3. Арсеньева М.Г. и др. Грамматика немецкого  языка. – М.: Высшая школа, 

1962. – 427 с. 
4. Безугла Л. Р. Новий німецький правопис. – Харків, 2002. – 74 с. 
5. Донець П. М. Євтушенко В.М. Навчально-методичний посібник з 

німецької мови для студентів 3 курсу факультету іноземних мов (до 
підручника Корабльової Л.Г., Парамонової І.П.) 

6. Кораблева Л.Г.. Парамонова И.П., Шишкина И.П. Немецкий язык . 3-й 
курс. – М.: Просвещение, 1988. – 286 с. 

 
Допоміжна 

1. Auf neuen Wegen. – Huber: Ismaning, 2003. 
2. Bauer G., Dohrn A., Eif I. Neue Diktate zur neuen Rechtschreibung. – Berlin: 

Cornelsen, 2000. – 80 S. 
3. Deutsch für Germanisten. 2. Teil. Leipzig, 1986. – 306 S. 
4. Hall K., Scheiner B.. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache für 

Fortgeschrittene. – Ismaning: Hueber, 2001. – 431 S. 
5. Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. – СПб: Лань, 1996. – 544с. 
6. Kudina O. Die Länder, wo man Deutsch spricht. Вінниця, 2002. 
7. Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten und leben. – 2004.  
8. Presse und Sprache. 2006 – 2009.  
9. Smeretschansky R.I. Grammatik der deutschen Sprache. – Kiew: Vyšča škola, 

1981. – 312 S. 
10. Smoljan O.A,  Schischkina I.P. Analytisches Lesen. – M., L., 1966. – 286 S. 
11. Tatsachen über Deutschland. Frankfurt am Main, 2002. 
12. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. – Max  Hueber Verlag, 2002. – 

248 S. 
 

Інформаційні ресурси 
 
1. www.deutschland.de 
2. www.europarl.com  
3. www.spiegel.de 
4. http://www.goethe.de 
5. www.juma.de 

 
 

http://www.deutschland.de/
http://www.europarl.com/
http://www.spiegel.de/
http://www.goethe.de/z/50/alltag/stil/02b.htm
http://www.juma.de/


 
 

СТРУКТУРА СПІВБЕСІДИ 
з іспанської мови 

для абітурієнтів 2015 року 

 

 

 Співбесіда складається з двох етапів: усного та письмового. 

 

 Усний етап передбачає відповідь на проблемні питання з тематики, що 

входить до програми факультету іноземних мов з усної практики з іспанської 

мови. Перелік тем додається. Абітурієнту пропонується надати коротку 

відповідь на 3 з 50 питань. 

 

 

 Письмовий етап складається з тестової частини на множинний вибір для 

перевірки лексичних знань абітурієнтів (20 завдань). Час виконання – 20 

хвилин. 

 

 

Орієнтовна тематика для усної співбесіди та перевірки лексичних навичок: 

1. Історичні періоди Іспанії. 

2. Проблема тероризму та міжнародна безпека у сучасному світі. 

3. Політична, суспільна та громадська ситуація у сучасній Україні. 

4. Іспанський світ та сучасність. 

5. Глобалізація та антиглобалізація. 

6. Екологічні проблеми планети та важливість охорони оточуючого 

середовища. 

7. Проблеми молоді в Іспанії та Україні. 

8. Іспаномовна література. 

9. Наука та освіта. 



10. Демолінгвістика взагалі та мовна політика у сучасній Іспанії. 



 
 

СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ 

з іспанської мови 
для абітурієнтів 2015 року 

 
Співбесіда оцінюється за 100-бальною шкалою. Усний етап оцінюється 
максимум у 60 балів, а письмовий – у 40 балів. 
 
Усний етап. Абітурієнту пропонується дати коротку відповідь на 3 з 50 питань з 
означеної тематики. Відповідь на кожне з питань має містити щонайменш 5 
закінчених, змістовних, логічних та грамотно побудованих речень (по 4 бали за 
кожне речення). Таким чином, максимальна кількість балів за кожну вірну 
відповідь на одне питання складає 20 балів. За кожну помилку (лексичну, 
фонетичну, граматичну) вступнику нараховується 1 штрафний бал, який 
віднімається із суми балів за кількість речень, з яких фактично складається 
відповідь на кожне із запитань. 
 
Письмовий етап. Кожне правильно виконане з 20 завдань на множинний вибір 
оцінюється у 2 бали (максимальна кількість балів за цю частину співбесіди 
складає 40 балів). За неправильно виконане завдання бали не нараховуються. 
Завдання на множинний вибір передбачають лише одну правильну відповідь з 
чотирьох запропонованих (A, B, C або D). 



 
 

Рекомендована література 
з усної практики іспанської мови 

Базова 
 

1. Верба Г. Г. Curso superior de español: Para estudiantes de traducción e interpretación y 
de filología hispánica. Підручник з ісп. мови для ст. курсів перекладацьких та 
філолог. відділень ун-тів / Г. Г. Верба, Ф. Х Лопес Тапіа. – Вінниця : Нова книга, 
2007. – 354 с. 
2. Верба Г. Г. Curso de interpretación del español al ucraniano / Г. Г. Верба, 
З. О. Гетьман, Ф. Х. Лопес Тапіа. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 472 с. 
3. Нуждин Г. 75 устных тем по испанскому языку / Г. Нуждин, А. Комарова. – М. : 
Рольф, 2001. – 254 с. 
4. Нуждин Г. Español en vivo / Г. Нуждин, К. Марин Эстремера, П. Мартин Лора-
Тамайо. – М. : Айрис-пресс, 2003. – 521 с. 



 
 
Complete el siguiente texto eligiendo para cada uno de los huecos una de las tres opciones que se 
ofrecen 
 

LA MESA DE MOCTEZUMA 
 
 El ceremonial de las comidas de gran monarca azteca 1) ____a los cronistas y a 
los conquistadores españoles, admirados 2)____la riqueza y variedad de alimentos 
que se consumían en su mesa, impresionados por el 3)____con que se le servía y 
escandalizados del consumo que en 4) ____ se hacía de carne humana. El cronista 
Bernal Díaz del Castillo nos describe a Moctezuma como “de edad hasta de cuarenta 
años, bien proporcionadoy de pocas carnes...y no porque no 5) ____a cuerpo de rey”, 
comenta, “pues en el comer 6) ____traían sus cocineros sobre treinta maneras de 
guisados...Oí decir queguisaban carne de muchachos de poca edad. Contidianamente 
7) ____ cocinar gallos, faisanes, perdices, venados, puercos y muchas clases de aves 
y cosas que se crían en esta tierra, tantas 8) ____ no las acabaré 9) ____ nombrar”. 
También el historiador López de Gómara nos habla de esas comidas en términos 
parecidos, 10) ____ difiere de Díaz del Castillo 11) ____ lo concerniente a la 
antropografía: ”12) ____ algunos cuentan de que guisaban niñiez para que se los 
comiese, eran solamente hombres sacrificados, pues 13) ____ no ser así, no comían 
carne humana.” 
 También estos autores se 14) ____ con detalle el mercado de la capital y a la 
variedad de carnes, pescados, frutas y verduras que allí se vendían. 15) ____ a la 
bebida, López de Gómara dice que “en las comidas ordinales se contentan 16) ____ 
agua, pero en partos, bobas y fiestas de sacrificios quieren bebidas que los 
embriaguen y 17) ____ ciertas hierbas que con su zumo o con el olor pestífero que 
tienen desatinan al hombre mucho peor que el vino puro”. No es extraño que los 
españoles se 18) ____ atónicos ante tanta abundancia. Ellos habían 19) ____ la 
empresa con los escasos víveres con que Cortés equipó los barcos al 20) ____ de la 
isla de Cuba. Frente a ellos, el lujo, la variedad y la abundancia de las tierras de 
México.  
 
1. a) aletargó b) asombró c) alentó d) sorprendió 
2. a) delante b) frente c) ante d) delante de 
3. a) merecimiento b) aparte c)estipendio d) máquina 
4. a) cuya b)la c) ella d) de cuya 
5. a) comería b) comiera c) comía d) comió 
6. a) le b) se c) lo d) les 
7. a) solían b) frecuentaban c) habituaban d) estaban 
8. a) como b) cuales c) que d) los que 
9. a) con b) por c) de d) para 
10. a) asimismo b) aparte 3) aunque d) aún 
11. a) de b) en c) con d) durante  
12. a) Los que b) Quienes c) Lo que d) Los cuales 



13. a) por b) sin c) de d) para 
14. a) mencionan b) aluden c) refieren d) tratan 
15. a) Respecto b) Sobre c) Acerca d) en cuanto 
16. a) por b) con c) para d) de 
17) a) mezclan b) mezclarían c) mezclen d) mezclaban 
18. a) pusieran b) quedaran c) volvieran d) hicieran 
19. a) acometido b) perpetrado c) incurrido d) enviado 
20. a) salida b) salir c) saliendo d) salido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СТРУКТУРА СПІВБЕСІДИ 
з китайської мови 

для абітурієнтів 2015 року 
 
 
 Співбесіда складається з двох етапів: усного та письмового. 
 
 Усний етап передбачає відповідь на проблемні питання з тематики, що 
входить до програми  факультету іноземних мов з китайської мови. Перелік тем 
додається. Абітурієнту пропонується надати коротку відповідь на 3 з 50 питань. 
 
 
 Письмовий етап складається з тестової частини на множинний вибір для 
перевірки лексичних знань абітурієнтів (20 завдань). Час виконання – 20 
хвилин. 
 
 
Орієнтовна тематика для усної співбесіди та перевірки лексичних навичок: 
1. Освіта в КНР 
2. Традиційні свята КНР 
3. Видатні особистості Китаю 
4. Туризм у Китаї 
5. Медичне обслуговування 
6. Пам’ятки культури та архітектури Китаю  
7. Кіно та телебачення 
8. Книги та читання 
9. Проблеми виховання дітей 
10. Ведення бізнесу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ 

з китайської мови 
для абітурієнтів 2015 року 

 
Співбесіда оцінюється за 100-бальною шкалою. Усний етап оцінюється 
максимум у 60 балів, а письмовий – у 40 балів. 
 
Усний етап. Абітурієнту пропонується дати коротку відповідь на 3 з 50 питань з 
означеної тематики. Відповідь на кожне з питань має містити щонайменш 5 
закінчених, змістовних, логічних та грамотно побудованих речень (по 4 бали за 
кожне речення). Таким чином, максимальна кількість балів за кожну вірну 
відповідь на одне питання складає 20 балів. За кожну помилку (лексичну, 
фонетичну, граматичну) вступнику нараховується 1 штрафний бал, який 
віднімається із суми балів за кількість речень, з яких фактично складається 
відповідь на кожне із запитань. 
 
Письмовий етап. Кожне правильно виконане з 20 завдань на множинний вибір 
оцінюється у 2 бали (максимальна кількість балів за цю частину співбесіди 
складає 40 балів). За неправильно виконане завдання бали не нараховуються. 
Завдання на множинний вибір передбачають лише одну правильну відповідь з 
чотирьох запропонованих (A, B, C або D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Рекомендована література 
з китайської мови 

Базова 
 
1. А. Ф. Кондрашевский, М.В. Румянцева, М.Г. Фролова. Практический курс 
китайского языка. В 2 т. Т. 2. – 9-е изд., испр. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. 
–– 386 с. 
2. Новый практический курс китайского языка / Лю Сюнь, Сирко Е.В. – – 
Beijing,Beijing Language and Culture University Press 2008. – 269 с. 
3. Дашевская Г.Я., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык для делового 
общения. – М.: ИД «Муравей», 2000. – 352 с. 
 
 
Допоміжна 
 
1. 发展发发 –– Beijing., Beijing language and culture university press, 2006. – 
270 p. 
2. Михедова Т.В. Китайский язык: Базовый курс. Справочные материалы. – 
Хабаровск, 2011. – 89с.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СТРУКТУРА СПІВБЕСІДИ 
з французької  мови 

для абітурієнтів 2015 року 

 

 

 Співбесіда складається з двох етапів: усного та письмового. 

 

 Усний етап передбачає відповідь на проблемні питання з тематики, що 

входить до програми  факультету іноземних мов з усної практики з французької 

мови. Перелік тем додається. Абітурієнту пропонується надати коротку 

відповідь на 3 з 50 питань. 

 

 

 Письмовий етап складається з тестової частини на множинний вибір для 

перевірки лексичних знань абітурієнтів (20 завдань). Час виконання – 20 

хвилин. 

 

 

Орієнтовна тематика для усної співбесіди та перевірки лексичних навичок: 

1. Середня освіта у Франції. 

2. Вища освіта у Франції. 

3. Політичний устрій Франції. 

4. Проблеми імміграції у Франції. 

5. Професія, яку я обираю. 

6. Засоби масової інформації. 

7. Книги та читання. 

8. Проблеми взаємовідносин батьків і дітей. 

9. Мистецтво. 

10. Подорожі. 



 
 
 

СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ 
з французької мови 

для абітурієнтів 2015 року 
 
Співбесіда оцінюється за 100-бальною шкалою. Усний етап оцінюється 
максимум у 60 балів, а письмовий – у 40 балів. 
 
Усний етап. Абітурієнту пропонується дати коротку відповідь на 3 з 50 питань з 
означеної тематики. Відповідь на кожне з питань має містити щонайменш 5 
закінчених, змістовних, логічних та грамотно побудованих речень (по 4 бали за 
кожне речення). Таким чином, максимальна кількість балів за кожну вірну 
відповідь на одне питання складає 20 балів. За кожну помилку (лексичну, 
фонетичну, граматичну) вступнику нараховується 1 штрафний бал, який 
віднімається із суми балів за кількість речень, з яких фактично складається 
відповідь на кожне із запитань. 
 
Письмовий етап. Кожне правильно виконане з 20 завдань на множинний вибір 
оцінюється у 2 бали (максимальна кількість балів за цю частину співбесіди 
складає 40 балів). За неправильно виконане завдання бали не нараховуються. 
Завдання на множинний вибір передбачають лише одну правильну відповідь з 
чотирьох запропонованих (A, B, C або D). 
 



 
 

Рекомендована література 
з усної практики французької мови 

Базова 
1. La France d’aujourd’hui. Aspects politique et économique. Навчально-
методичний посібник / О. І. Давидов, О. І. Нестеренко. – Х. : ХНУ, 2003. – 64 с. 
2. Потушанская Л. Л. Практический курс французского языка. Часть 1 / 
Л. Л. Потушанская. – Москва : «Мирта-Принт», 2004. – 296 с. 
3. Потушанская Л. Л. Практический курс французького язика. Часть 2. / 
Л. Л. Потушанская. – Москва : «Мирта-Принт», 2004. – 224 с. 
4. Дробязко Е. Е. Le français de la vie quotidienne. Французский язык для 
повседневного общения. Сборник упражнений для развития устной речи. Часть 
1 / Е. Е. Дробязко. – Х., 2010. – 116 с. 
5. Дробязко Е. Е. Le français de la vie quotidienne. Французский язык для 
повседневного общения. Сборник упражнений для развития устной речи. Часть 
2 / Е. Е. Дробязко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 124 с. 
6. ALTER EGO. Méthode de français / Catherine Dollez, Sylvie PonsБ – Р. : 
Hachette. Français langue étrangère, 2007. – 192 p. 

 



 
 

J’ai traversé l’Atlantique à bord de l’A380 
 
     Une nuit dans le train Rodez-Paris pour rallier la plateforme de Roissy Charles-de-
Gaulle qui accueille depuis quelques jours à peine la nouvelle star de l’aviation civile, 
j’ai nommé l’A380. A l’aéroport, derrière l’immense baie vitrée, (1)------------ de le 
manquer, on ne voit que lui. 
     Son (2)------------ qui nous fait face est énorme. Tout le monde se réunit et 
photographie le géant. Dès que le top départ est donné pour l’installation, les 538 
passagers se précipitent. Heureusement, l’embarquement est très (3)----------- et se 
fait avec une rigueur militaire. 
     On prend place sur le pont inférieur, vers le fond de l’avion, à peine assis, on sent 
et on voit la différence. Une prise USB permet de se connecter et un clavier 
d’envoyer des mails ou de téléphoner, à condition, bien sûr, d’insérer sa carte 
bancaire. Autre fonction très intéressante et (4)-----------------condition, la 
communication avec un autre siège. 
     Problème : une heure après, on est toujours collé (5)-------------. On n’arrive pas à 
décrocher les passerelles d’embarquement. Un mot du commandant nous expliquant 
les(6)-------------, et on roule enfin vers la piste. 
     Ca y est, on est (7)---------------position, les réacteurs tournent à fond, le titan se 
transforme en oiseau léger. Ce qui frappe dès la première seconde du vol c’est le 
silence. Un silence coupé par les bouchons (8)------------ qui sautent. Un vol 
inaugural ça se fête. 
 
1 A obligatoire           2 A nez              3 A clandestin           4 A pour 
   B probable                B oeil                 B encadré                 B sans 
   C impossible             C cou                C discuté                  C avec 
   D nécessaire              D menton           D désordonné           D sous 
 
5 A au ravitailleur        6 A panneaux     7 A sur                     8 A de bière 
   B à la douane             B instructions     B avec                      B d’eau gazeuse 
   C à la tour                 C résultats          C en                         C de limonade 
   D au terminal             D manoeuvres     D de                         D de champagne 

 



 
 

                        Moins loin, moins cher, plus souvent 
     Les Français souhaitent (9)------------- plus souvent et moins longtemps. Réalistes, 
ils pilotent au plus juste (10)-------------vacances qui se détruit avec la baisse du 
pouvoir d’achat. Mais ils ne sont pas pour autant (11)-------------à renoncer à ces 
vacances qui, désormais, font partie de leur calendrier, en multipliant les pauses. Ils 
s’attachent (12)-------- à leur destination, à une thématique culturelle, sportive ou 
strictement liée au repos, et se préoccupent surtout du temps et du financement dont 
ils disposent, décidés à saisir les occasions. 
     Réunis jusqu’au vendredi 19 septembre à la porte de Versailles à Paris, à 
l’occasion de la 29e édition de Top Résa, Salon professionnel annuel, les acteurs du 
tourisme se sont mobilisés pour répondre (13)-----------de ces nouveaux vacanciers, 
par ailleurs de mieux en mieux (14)------------, et qui n’hésitent plus à organiser leur 
voyage eux-mêmes. 
     Grâce à Internet, le voyageur a accès en temps réel aux (15)----------autrefois 
réservées aux professionnels : disponililité, comparatifs et prix des vols, des 
chambres d’hôtel, des locations de voiture. Sans compter plusieurs commentaires des 
(16)----------qui enrichissent, sur leurs blogs, l’information – 4,6 mollions de 
voyageurs (17)---------comptes rendus, avis et photos, à leur retour de vyage. Le 
candidat au voyage vérifiera sur Google Map la véracité des (18)------------données 
par les hôteliers, comme par exemple l’accès direct à la plage ou la pisition centrale 
en ville. 
     Pour faire la différence, (19)-------------doit apporter un vrai (20)------------, un 
« plus », proposer une excursion inédite, la réservation d’une place de spectacle, 
concert, opéra ou l’entrée à une exposition phare. 

 
9 A se reposer             10 A un budget         11 A contents           12 A moins 
   B  voyager                    B un trajet                 B hostiles                 B beaucoup 
   C faire des courses       C une offre                C persuadés             C d’abord 
   D pratiquer un sport      D untemps                D prêts                     D soigneusement 
   
13 A à la réplique          14 A regroupés       15 A plaintes              16 A promeneurs 
     B à la question              B informés              B éloges                     B experts 
     C à l’injure                    C entraînés             C préférences             C internautes 
     D à l’attente                  D gâtés                   D données                  D amis 
 
17 A mettent en ligne      18 A imaginations   19 A le restaurateur     20 A souci 
    B cachent                       B précisions            B le site                       B prospectus 
    C dévoilent                     C intentions            C la maison de repos    C service 
    D proposent                   D suppositions        D le tour-opérateur       D logement  


