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Вступний іспит з Французької мови 
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

 

Варіант 1 

 
1.Вставте необхідний прийменник : 

Je suis prêt ... sortir 

   А) à  

   Б) de 

   В) pour 

   Г) à la  

 

 

2. Визначте дієслово у Présent : 

Nous ... à notre ami d’aller voir cette éxposition 

   А) dire  

   Б) dis  

   В) dit  

   Г) dites 

 Д) disons 

 

Г) dites Д) disons 

 

 

 

3.Доберіть антонім до поданого слова :  

quitter  

   А) mettre  

   Б) poser 

   В) rester 

   Г) décharger 

 

 

4.Вкажіть правильний варіант перекладу речення: 

Je rêve de devenir physicien dans quelques années. 

   А) Я не мрію стати фізиком через декілька років. 

   Б) Я не хочу бути фізиком. 

   В) Я мрію стати фізиком через декілька років. 

   Г) Я хотів би стати фізиком, але я не можу. 

 

5.Оберіть правильну відповідь: 

Ces sont des questions … . 

   А) originaux 

   Б) originales 

   В) originals) 

   Г) originalles  
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6. Визначте пропущені літери : 

PAS... PORT 

   A) s 

   Б) se 

   В) nn  

   Г) rr  

 
7. Оберіть правильний варіант: 

Quatre-vingt-douze 

  A) 82   

  Б) 42    

  В) 92 

  Г) 112 

 

8. Оберіть правильну відповідь: 

Où dois-je-vous _____ ? 

  A) attendre 

  Б) entendre  

  В) confondre  

  Г)  lire   

 

9. Знайдіть граматичну помилку в реченні: 

Cette réceptionniste était très chargée et je l’ai aidé à inscrire les délégués. 

  А) cette    

  Б) était chargée 

  В) ai aidé     

  Г) l’ 

 

 

10. Оберіть правильну відповідь:  

Les drapeaux tricolores _____ sur toutes les façades. 

   A) assistent 

   Б) jouent  

   В) flottent  

   Г) aident   
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11.  Вставте необхідний займенник: 

Qui veut répondre à cette question difficile ? - __. 

   A) Je   

   Б) Me  

   В) Moi   

   Г)  toi    

 

12. Оберіть правильну відповідь: 

Dès le matin, on _____ partout la Marseillaise. 

   А) voit    

   Б) parle   

   В) entend  

   Г) lit   

 
13. Доповніть речення: 

Nous préférons ______________ . 

   А) ne pas donner d’explications 

   Б) ne donner pas d’explications 

   В) ne donner d’explications pas 

   Г) ne donne d’explications pas 

 
  

14. Оберіть правильну фразу Il se promène seul  у формі інверсії: 

   А) Il, se promène-t-il seul ? 

   Б) Se promène-t-il seul ? 

   В) Est-ce qu’il se promène seul? 

   Г) Se promène-t-il seulе ? 

 

 

15. Оберіть правильне слово за контекстом: 

Je tâche de ne pas __________ mes cours de français. 

   А) passer   

   Б) risque   

   В) laisser   

   Г) manquer    

 

 

 

 

16.  Оберіть правильну відповідь: 
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À la fin de chaque trimestre ________ un conseil de classe. 

   А) il faut   

   Б) il est  

   В) il n’y a   

   Г)  il y a 

 

 

17. Доповніть фразу: 

Que s’est-il passé ? - __________ . 

   А) Pas   

   Б) Jamais   

   В) Rien  

   Г)  ne pas    

 

 

18.Оберіть правильну форму Subjonctif : 

Naturellement, il ne faut pas qu’ils (savoir) que nous avons des problèmes. 

   А) savaient  

   Б) sait  

   B) sais 

   Г) sachent  

 

 

19.Оберіть правильний  варіант перекладу  приказки:  

Кожен судить по собі. 

   А) Chacun saison a son charme. 

   Б) Chacun a ses goûts. 

   В) Chacun voit à travers ses lunettes. 

   Г) Chacun voit à travers ses lunettes. 

 

 

20.Оберіть правильну відповідь: 

3 500 000 мешканців 

   А) trois millions de cinq cent mille habitants 

   Б) trois millions cinq cent mille habitants 

   В) trois millions cinq cent mille d’habitants 

   Г) trois millions cinq cent d’habitants 

 
 

  

 
 


