
ЗАПОВНЮЄ УЧЕНЬ Місце для наліпки. 

Перевір, чи код на наліпці це 

O-100.

Якщо так – приклей наліпку. 

Якщо ні – повідом учителя. 

КОД УЧНЯ PESEL 

ІСПИТ ВОСЬМИКЛАСНИКА 
Французькa мова 
Дата: 26 травня 2022 p. 

Початок: 9:00 

Час виконання: 90 хвилин 

Інструкція для учня 

1. Перевір, чи на послідовно пронумерованих 18 сторінках видруковано 14 завдань.

2. Перевір, чи до збірки екзаменаційних завдань додано бланк відповідей.

3. Якщо не вистачає сторінки або є інші недоліки, поінформуй учителя.

4. На цій сторінці і на бланку відповідей у визначеному місці впиши свій код, номер PESEL

і приклей наліпку з кодом.

5. Читай уважно всі тексти і завдання. Виконуй завдання згідно з інструкціями до них.

6. Тексти до завдань 1.–4. будуть звучати з компакт-диска.

7. Розв’язання завдань записуй тільки кульковою/чорнильною ручкою з чорним

стрижнем/чорнилом.

8. Не користуйся коректором.

9. Розв’язання закритих завдань, тобто 1., 2., 4., 5., 7.–9., 11. і 12., познач на бланку

відповідей згідно з інформацією, що знаходиться на наступній сторінці. У кожному

завданні правильною є завжди тільки одна відповідь.

10. Розв’язання відкритих завдань, тобто 3., 6., 10., 13. і 14., запиши розбірливо і старанно

у визначених для цього місцях у збірці екзаменаційних завдань. Можливі виправлення

у відповідях запиши згідно з інформацією, що знаходиться на наступній сторінці.

11. Записи в чернетці не будуть перевірятися й оцінюватися.

Успіхів! 

ЗАПОВНЮЄ ГРУПА СПОСТЕРІГАЧІВ 

Учень має 
право: 

не переносити відповіді 
на бланк відповідей 

на пристосовані 
принципи оцінювання. 

OJFU-100-2205

Збірка завдань містить 

інформацію, юридично 

захищену до початку іспиту. 

Układ graficzny 

© CKE 2018 
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Прочитай інформацію 

1. Як на бланку відповідей позначити правильну відповідь і помилку в закритих

завданнях?

Намагайся не робити помилок під час позначення відповіді, але якщо помилишся,

помилкове позначення обведи колом  і познач іншу відповідь, напр.:

Правильна 
відповідь 
у завданні 

Схема можливих 
відповідей на бланку 

відповідей 

Спосіб позначення  
правильної відповіді 

Спосіб позначення 
помилки і правильної 

відповіді 

C 

2. Як на бланку відповідей позначити помилку і записати правильну відповідь

у відкритих завданнях?

Якщо помилишся, пишучи відповідь у відкритому завданні, помилку перекресли

і напиши правильну відповідь, напр.:

над неправильним фрагментом

mère 

La tante voyage en train. 

або поруч із ним 

La tante voyage en train.  bus 
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Завдання 1. (0–5) 

Двічі прослухай п’ять текстів. У завданнях 1.1.–1.5. на основі почутої інформації 

з наведених відповідей вибери правильну. Закресли одну з літер: A, B або C. 

1.1. Qu’est-ce que le garçon achète avec son argent de poche ? 

A. B. C. 

1.2. Qu’est-ce que Julie a reçu de ses copains de classe ? 

A. B. C. 

1.3. Où sont les deux personnes qui parlent ? 

A. B. C.
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1.4. La personne parle 

A. d’une exposition thématique.

B. d’un festival de cinéma.

C. d’un salon du livre.

1.5. Thomas appelle Léa pour lui 

A. donner un conseil.

B. proposer une sortie.

C. demander de l’aide.

Завдання 2. (0–4) 

Двічі прослухай чотири повідомлення на тему звірів у зоопарках. На основі 

почутої інформації до кожного повідомлення (2.1.–2.4.) добери речення, яке йому 

відповідає (А–Е). Впиши відповіді у таблицю. 

Увага! Одне речення зайве, і воно не підходить до жодного повідомлення. 

Cette personne dit que dans les zoos, 

A. on voit des animaux qui vivent loin de chez nous quand ils sont en liberté.

B. les conditions de vie des animaux sont devenues meilleures.

C. il est interdit de donner à manger aux animaux.

D. les animaux n’ont pas assez d’espace.

E. on s’occupe des animaux malades.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 
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Завдання 3. (0–3) 

Двічі прослухай фрагмент інтерв’ю із Софі. На основі почутої інформації заповни 

пропуски 3.1.–3.3. в наведених нижче реченнях так, щоб найточніше передати зміст 

прослуханого тексту. Пропуски потрібно заповнити французькою мовою. 

Sophie a fréquenté le conservatoire de musique pendant 3.1. ______________________ ans. 

Aujourd’hui, 3.2. _______________________________, c’est la seconde passion de Sophie. 

Hier, à la fin du concert du groupe, le 3.3. _________________________ est monté sur scène. 

Завдання 4. (0–4) 

Двічі прослухай чотири повідомлення на тему здоров’я (4.1.–4.4.). До кожного 

повідомлення підбери відповідну реакцію (А–Е). Впиши відповіді у таблицю. 

Увага! Одна реакція зайва, і вона не підходить до жодного повідомлення. 

A. Depuis quelques jours, je suis très fatiguée, docteur.

B. Et maintenant, je vais vous examiner.

C. Il faut le prendre trois fois par jour.

D. Ils sont excellents ! Bravo Louise !

E. C’est lundi prochain.

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 

ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ 1., 2. ТА 4. НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ! 
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Завдання 5. (0–4) 

До кожної описаної ситуації (5.1.–5.4.) підбери відповідну реакцію. Закресли одну 

з літер: A, B або C. 

 
 
5.1. Ти хочеш запропонувати другові прогулянку на велосипеді. Що ти йому 

скажеш? 

A. Tu peux m’aider avec mon vélo ? 

B. Allons voir la course de vélos ! 

C. Tu as envie de faire du vélo ? 

 
 
5.2. Твій друг дарує тобі сувенір, який привіз із Франції спеціально для тебе. Що 

ти йому скажеш? 

A. Tiens, c’est pour toi ! 

B. Il n’y a pas de quoi ! 

C. C’est très gentil ! 

 
 
5.3. Ти хочеш купити квиток на поїзд у Бордо. Що ти скажеш? 

A. Voici votre billet pour Bordeaux. 

B. Je voudrais un aller simple pour Bordeaux. 

C. Donnez-moi la date de votre départ pour Bordeaux, s’il vous plaît. 

 
 
5.4. Офіціант у ресторані запитує тебе, чи смакує тобі замовлена страва. Що ти 

йому відповіси? 

A. Merci monsieur mais tout est déjà prêt. 

B. C’est bon mais un peu salé. 

C. Il fait très beau aujourd’hui. 

 
 
 
ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ!  
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Завдання 6. (0–2) 

Доповни діалоги. Впиши в кожен пропуск (6.1.–6.2.) пропущений фрагмент 

повідомлення так, щоб отримати змістовні та логічні тексти. Пропуски потрібно 

заповнити французькою мовою. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

  

Tu sais 6.1. _______________ 

_________________________ 

l’université, s’il te plaît ? 

Tu dois prendre 

la première rue  

à gauche. 

Cette coiffure vous va 

très bien, madame ! 

Merci mais elle ne me plaît pas. 

6.2. ______________________ 

qu’elle est trop extravagante. 
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Завдання 7. (0–4) 

Прочитай тексти. У завданнях 7.1.–7.4. з наведених відповідей вибери правильну, 

яка відповідає змістові тексту. Закресли одну з літер: A, B або C. 

 

 

 
 
7.1. Olivia habite 

A. près d’un magasin. 

B. derrière son collège. 

C. en face d’une bibliothèque. 

 
 
 

 
  

Nathalie, 

J’ai reçu ton message et je t’attends à 5 heures. Pour 

venir chez moi, va à l’arrêt de bus derrière notre collège. 

Tu dois prendre la ligne n° 5. Après 30 minutes, 

descends à l’arrêt « Bibliothèque nationale » et 

continue tout droit. 300 mètres plus loin, tu vas voir un 

supermarché vert. Ma maison se trouve juste en face. 

Bisous, 

Olivia 

7.2. Ce texte est 

A. une invitation. 

B. une carte d’anniversaire. 

C. une annonce de naissance. 

Après plusieurs mois d’attente, 

Céline et Denis Duval 

sont heureux de vous apprendre 

l’arrivée de Célia, 

adorable petite fille apparue dans leur 

vie le 3 mai dernier à 20 heures. 

Son frère Mathieu est tout content 

de l’accueillir et prépare déjà 

les jeux qu’ils feront ensemble ! 
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MARC 

 

Salut ! J’ai 15 ans et je suis passionné de foot. Quand 

je suis libre, je joue avec mes copains. Je n’ai pas encore de 

succès mais je pense être bon. Je voudrais savoir comment faire 

pour trouver un club de foot qui accepte les jeunes débutants. J’ai 

longtemps cherché sur Internet mais sans résultat. Je compte sur 

vous !  

 

 

 
7.3. Marc a posté ce message pour 

A. demander un conseil. 

B. informer de son succès. 

C. encourager à faire du sport. 

 
 
 

 

PAULINE : 

Ma mère travaille comme professeure, alors elle sait beaucoup de 

choses. Je l’écoute souvent. Et pour mon père, je suis toujours sa petite 

princesse. 

 

JULIEN : 

Quand j’ai besoin de parler avec mes parents, ils m’écoutent 

attentivement. Ça m’aide à me sentir bien. Question confiance, ce n’est 

pas mal mais il y a encore du travail à faire. 

 

MARGOT : 

J’en ai assez que mes parents me disent ce que je dois faire pendant 

mon temps libre. Pour moi, ils sont trop sévères. Ils oublient que je suis 

en pleine crise d’adolescence. 

 

На основі: www.geoado.com 

 
7.4. À quelle question ces trois internautes répondent-ils ? 

A. Comment passez-vous votre temps libre avec vos parents ? 

B. Comment aidez-vous vos parents à la maison ? 

C. Quelles sont vos relations avec vos parents ? 

 
 
ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ!  
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Завдання 8. (0–3) 

Прочитай текст, із якого вилучено три речення. Впиши в кожен пропуск (8.1.–8.3.) 

літеру, якою зазначене пропущене речення (А–D), щоб отримати змістовний 

і логічний текст. 

Увага! Одне речення зайве, і воно не підходить до жодного пропуску. 

 
 
 

L’ORIENT-EXPRESS 

 

S’il y a un train célèbre dans l’Histoire, c’est bien l’Orient-Express. 

D’où vient l’idée de l’appeler ainsi ? La réponse est simple. 8.1. _____ 

Son premier voyage à destination de Constantinople commence à Paris, 

gare de l’Est, en 1883. Pour intéresser une riche clientèle, la Compagnie 

internationale des wagons-lits s’adresse à un décorateur connu. Grâce 

à son travail, l’intérieur des wagons devient unique au monde. 

Rapidement, l’Orient-Express devient célèbre aussi pour sa cuisine. 

Elle est vraiment excellente. 8.2. _____ Surtout qu’ils changent selon les pays traversés. 

La possibilité d’admirer le paysage est un atout de plus. 

Mais dans l’histoire de l’Orient-Express, il y a aussi quelques incidents dangereux. 

8.3. _____ Un autre moment difficile de son histoire est quand le train se retrouve bloqué six 

jours par la neige. 

Le dernier voyage de l’Orient-Express a lieu en 1977. 

На основі: www.sncf.com 

 
 
 
A. Le plus connu est une attaque de bandits en Turquie. 

B. Le chef de train part donc à la recherche de la nourriture. 

C. C’est un nom parfait pour le train qui ouvre le chemin entre l’Orient et l’Occident. 

D. Certaines personnes montent dans le train juste pour déguster les plats qu’on sert à bord. 

 

 
 
ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ!  
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Завдання 9. (0–4) 

Прочитай три відповіді (А–С) на листи читачів молодіжного журналу і питання 

9.1.–9.4. До кожного питання підбери відповідну відповідь. Впиши відповіді 

у таблицю. 

Увага! Одна з відповідей підходить до двох питань. 

 
 
 

ON SE DIT TOUT… 
 

A. 

Cher Adrien, je sais que cette séparation n’est pas facile, mais elle est nécessaire. 

Tu n’as pas besoin de tes groupes de discussion sur Internet toute la journée. Leur 

présence ne te permet pas d’avoir un sommeil tranquille. Adopte donc de nouvelles 

règles : ne travaille pas avant d’aller au lit, ne mange pas lourd, couche-toi à des 

heures régulières. Je te propose aussi de lire un bon livre. 
  

B. 

Cher Enzo, je comprends que c’est difficile d’entrer dans une classe où on ne connaît 

personne. Tu ne dois pas rester tout seul dans ton coin, ce n’est pas comme ça que 

tu vas te faire des amis. Pour commencer, sois souriant et va vers des personnes qui 

parlent ensemble. Comme ça, elles auront envie de faire ta connaissance. Avant 

la rentrée, c’est bien aussi de choisir un petit job d’été qui va te permettre de gagner 

un peu d’argent. 
  

C. 

Cher anonyme, dis à tes meilleurs copains que tu es désolé et explique-leur la vérité. 

Ça leur montrera que tu comprends ta faute. Je pense qu’ils accepteront tes excuses. 

On ne reste pas fâché avec les personnes qu’on aime bien. Les vacances d’été 

approchent. Tu peux par exemple inviter tes meilleurs copains à manger en ville ou 

à voir un nouveau film. Il y a un grand travail à faire mais tout ira bien. 

На основі: www.okapi.fr 

 
 
 
Dans quel message la personne conseille au lecteur de 

9.1. choisir des plats légers ?  

9.2. proposer une sortie à ses amis ?  

9.3. travailler pendant les grandes vacances ?  

9.4. s’intégrer dans un nouveau groupe ?  

 
 
 
ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ!  
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Завдання 10. (0–3) 

Прочитай текст. Заповни пропуски 10.1.–10.3. в коментарях на тему Свята лимонів 

згідно зі змістом тексту так, щоб найточніше передати зміст наведеної інформації. 

Пропуски потрібно заповнити французькою мовою. 

 
 

 
 

LE THÈME DE CETTE ÉDITION : « Les Fêtes du Monde » 

 

À VOIR ABSOLUMENT ! 

C’est l’un des grands événements de 

l’année sur la Côte d’Azur, qui attire plus de 

200 000 visiteurs en plein hiver. C’est une 

excellente occasion de venir dans le Sud de 

la France bien avant les vacances d’été, la 

période préférée des touristes du monde 

entier. Venez en famille, amenez vos amis, 

n’oubliez pas vos voisins !!! 

 

ATTENTION ! 

Il est conseillé d’arriver au moins une heure avant chaque manifestation et de se 

présenter avec un minimum d’objets et de sacs. Pour des raisons d’hygiène et de 

sécurité, les chiens ne sont pas acceptés sur les lieux des défilés. 

 

NOS POINTS FORTS :  

 Une exposition de grandes sculptures faites de citrons et de beaucoup d’autres 

fruits dans les Jardins Biovès 

 « Un Salon de fleurs exotiques » au Palais de l’Europe 

 Les Défilés des fruits d’or sur la Promenade du Soleil au bord de la mer 

 

BON À SAVOIR : 

À Menton, on ne jette rien ! À la fin de la fête, les fruits des sculptures, les fleurs 

et même des confitures sont vendus à bas prix. Rendez-vous devant les Jardins 

Biovès. N’oubliez pas de prendre votre sac de courses ! 

На основі: www.fete-du-citron.com 
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Je suis allé à la Fête du Citron pour la première fois. C’était une journée 

fantastique ! Il y avait vraiment beaucoup d’attractions. Je n’oublierai jamais ces 

grandes sculptures faites de citrons et d’autres fruits. J’ai été très surpris de voir 

qu’après la fête, je pouvais 10.3. _________________ tous ces fruits. 

 

Est-ce que vous savez que cette fête est organisée régulièrement depuis très 

longtemps ? Et en plus, au milieu de l’10.1. ______________________________. 

Il y avait vraiment beaucoup de monde toute la journée. Le soir, c’était assez 

fatigant ! 

 

Je ne comprends pas pourquoi on ne pouvait pas venir avec son 

10.2. ____________________ pour assister aux défilés. Quel dommage ! 

Heureusement que j’ai découvert cette information avant mon arrivée sur 

la Côte d’Azur. Comme ça, je n’ai pas eu de mauvaise surprise. 

 

Anne 12:51 

Dominique 19:11 

Paul 21:04 
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Завдання 11. (0–3) 

Прочитай текст. Зі слів, наведених у рамці, вибери ті, які правильно заповнять 

пропуски 11.1.–11.3. Впиши відповідну літеру (А–F) поруч із номером кожного 

пропуску. 

Увага! Три слова зайві, і вони не підходять до жодного пропуску. 

 

 

A. calculer B. entrée C. idée D. jour E. mettre F. terre 

 
 
 

KILOMÈTRE ZÉRO 
 

La prochaine fois que vous serez à Paris, vous verrez 

certainement un groupe de personnes qui regardent ensemble 

quelque chose par 11.1. _____ près de la cathédrale Notre-

Dame. C’est une plaque* ronde avec les mots « Point zéro des 

routes de France ». C’est l’endroit qui indique le centre exact 

de Paris. À partir du point zéro, on peut 11.2. _____ avec 

précision la distance qui sépare Paris d’autres villes en France. 

Pour avoir de la chance, les touristes y laissent parfois des pièces de monnaie comme dans 

une fontaine et se prennent en photo. Il vous faudra peut-être un peu de temps mais 

finalement, vous le trouverez. Le point zéro est devant l’11.3. _____ principale de la 

cathédrale. Il suffit de localiser quelques touristes réunis et voilà, vous y êtes ! 

На основі: www.francetraveltips.com 
 

* Une plaque – кам’яна плита. 
 
 
 
ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ!  
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Завдання 12. (0–3) 

Прочитай текст. Вибери правильне заповнення пропусків 12.1.–12.3. Закресли 

одну з літер: A, B або C. 

 

 
LE DISTRIBUTEUR D’HISTOIRES À LIRE 

 
Une histoire courte pour la route ? Maintenant, c’est possible grâce 

aux distributeurs automatiques. Ces machines proposent des textes 

brefs de Victor Hugo ou de Jean de La Fontaine 12.1. _____ on peut 

lire entre deux avions ou sur le quai de la gare. 

Dans ces distributeurs, on invite les voyageurs à cliquer sur un des 

trois boutons. Le choix dépend de 12.2. _____ temps de lecture 

disponible : une minute, trois minutes et cinq minutes. « Je trouve ça 

sympa, surtout que je n’ai pas pris de lecture pour mon voyage. », 

commente une voyageuse avant de 12.3. _____ dans son train. 

C’est une petite entreprise de Grenoble qui a eu l’idée de créer ce projet en 2011. 

Aujourd’hui, ces distributeurs deviennent de plus en plus nombreux. 

На основі: www.francetvinfo.fr 
 
 
 
12.1. 

A. qu’ 

B. qui 

C. où 

 

12.2. 

A. son 

B. ses 

C. leur 

 

12.3. 

A. monté 

B. montait 

C. monter 

 

 
 
 
ПЕРЕНЕСИ ВІДПОВІДІ НА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ!  
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Завдання 13. (0–3) 

Переклади французькою мовою наведені в дужках фрагменти так, щоб отримати 

логічні й граматично правильні речення. Вимогою є орфографічно правильно 

вписані фрагменти речень. 

Увага! У кожен пропуск можна вписати максимально три слова. 

 
 
 
13.1. Juliette, (розгорни книгу) _______________________________________ à la page 9. 

 
 
13.2. Léo a mis une lampe (на столі) ___________________________________________. 

 
 
13.3. Est-ce que tu (голодна) ________________________________________________ ? 

 
 
 
 
 
Завдання 14. (0–10) 

Ти нещодавно почав (почала) ходити на курси навчання гри на гітарі. В е-мейлі до 

подруги із Франції: 

 поясни, звідки у тебе гітара 

 опиши вчителя, який проводить заняття 

 напиши, які в тебе плани, пов’язані з грою на цьому інструменті. 

 
Напиши свою відповідь французькою мовою. Підпишися як XYZ. 

Надай розгорнуту відповідь за кожним із трьох пунктів так, щоб особа, яка не знає 

завдання, записаного українською мовою, зрозуміла всю інформацію. Пам’ятай, що 

обсяг роботи повинен складати від 50 до 120 слів (не враховуючи наведених на 

початку слів). Оцінюється: вміння повною мірою передати інформацію, змістовність, 

мовне багатство й мовленнєве оформлення. 
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ЧИСТОВИК (оцінюється) 

 

Salut Émilie, 

Comment ça va ? 

J’ai quelque chose à te raconter ! Depuis deux mois, j’apprends à jouer de 

la guitare. 
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Увага! Заповнює екзаменатор. 
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Salut ! 

emilie@xyz.fr 
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ЧЕРНЕТКА (не оцінюється) 
 

 



 

 



 

 


