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Зразок завдання для поточного контролю 

(Французька мова) 

 

Travail de contrôle №… 
 

1. Traduisez: 

 

Він послухав новини по радіо. –  

 

Я приготував вечерю. – 

 

Ми змогли приїхати вчасно. – 

 

Вони захотіли поїхати до Японії. – 

 

Ви чули цю історію? – 

 

Скільки часу ти залишався вдома? – 

 

Вона піднялася на другий поверх. – 

 

Вони добре відпочили на морі. – 

 

Я прокинулась о сьомій годині. – 

 

Чим ви займалися під час канікул? – 

 

Що вона робитиме влітку? – 

 

Він поїде до Лондона. – 

 

Ти не матимеш відпустки? – 

 

Вона повернеться до Франції. – 

 

Він жив у маленькому селі. – 

 

Вони ходили до школи. – 

 

Ми дивилися телевізор. – 

 

Вони робили дурниці, коли були дітьми? – 

 

Ти приходиш до мене завтра? – 

 

Ви вивчаєте французьку? – 

 

Ми не граємо разом. – 

 

Він не лягає спати пізно. – 
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2. Posez la question (inversion, intonation, “est-ce que”):  

 

Де він працюватиме? 1) ____________________________________________    

 

2) ________________________________ 3) ______________________________________    

 

Що вона випила? 1) __________________________ 2) _____________________________ 

 

3) _______________________________________________ 

 

Яким спортом ти займався? 1) ______________________________________ 

 

2) _______________________________________________ 

 

3) _______________________________________________ 

 

 

 

3. Conjuguez le verbe “se reposer” au Présent, au Passé Composé, à l’Imparfait et au Futur 

Proche:  

 

 

 

 

 

Travail de contrôle №… 
 

1. Traduisez en français: 

 

1) Нарешті я побачив море. – 

2) Вони збираються піти в оперу наступного тижня. – 

3) Він сказав, що закінчив свою роботу. – 

4) Коли почалась війна, йому було 10 років. – 

5) Вона прогулялась вздовж набережної. – 

6) Ми йдемо на день народження нашої подруги. –  

7) Вони піднялися на останній поверх. – 

8) Вона сказала, що її бітьки поїхали. – 

9) Вона була щасливою, коли дивилася цей спектакль. – 

10) Коли ви прочитаєте цю книгу? – 

11) Які французькі газети ви читаєте? 

12) Вони залишаються вдома. – 

13) Коли ти повернешся? – 

14) Що ти дивився вчора по телебаченню? 

15) Коли я дивився цей фільм, я згадав одну історію з мого дитинства. 

16) Учені з усього світу приїдуть на цю конференцію. 
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2. Traduisez en ukrainien: 

 

Jules: Allô, Fleur? 

Fleur: Oui, bonjour, c’est Jules? 

Jules: Oui, c’est moi. Ça va? 

Fleur: Je suis un peu fatiguée. J’ai beaucoup travaillé cette semaine. 

Jules: Eh bien, je vais te proposer quelque chose. 

Fleur: Qu’est-ce que tu as encore inventé? 

Jules: Je discutais avec Jean hier et on a décidé de sortir de la ville, d’aller à la campagne. Alors, 

j’ai pensé à mon oncle, le frère de ma mère, qui habite en Normandie. Je l’aime bien. Il a une 

ferme. On y allait souvent quand j’étais petit. J’adorais ça. Surtout m’occuper des vaches. 

Fleur: Des vaches? Tu veux passer le week-end chez les vaches? 

Jules: Arrête! Je suis sérieux. Il a une grande ferme près d’un petit village très sympa. On pourra 

faire des grandes promenades, respirer le bon air, manger des produits de la ferme. 

Fleur: Ouais… 

Jules: Jean est d’accord. Il veut se reposer… Tu verras mon oncle, il est très intéressant et 

passionné par son métier.  

Fleur: Vous partez quand? 

Jules: Vendredi vers six heures et on revient dimanche soir tard. 

Fleur: D’accord, c’est gentil d’avoir pensé à moi. A vendredi, alors? 

Jules: A vendredi! 

 

 

3. Traduisez la question: “В якій конференції ви брали участь минулого року?” 

 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

 

4. Conjuguez le verbe “être” au Présent, au Passé Composé, à l’Imparfait, au Futur Simple 

et au Futur Proche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


