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ВСТуП
Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови в 11 класі загальноосвітніх 

навчальних закладів підготовлено експертною групою відповідно до чинних Програм з іноземних 
мов для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень В1) та спеціалізованих шкіл з поглибленим 
вивченням іноземних мов (рівень В2).

Державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться відповідно до Наказу 
Міністерства освіти і науки України від 08.10.2015 року №940 «Про внесення змін до наказу 
МОН від 16.09.2015 №940». Завдання для державної підсумкової атестації з іноземних мов на 
2015/2016 н. р. підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями з урахуванням 
особливостей національного навчально-методичного забезпечення, та зорієнтовані на рівні 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та Державного стандарту базової та 
повної загальної освіти. Для французької мови матеріали підготовлені при співробітництві з 
видавництвом Hachette. 

ЗМІСТ І форМАТ ДержАВної ПІДСуМкоВої АТеСТАцІї
Зміст і формат іспиту враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх 

навчальних закладах — формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують 
комунікативні вміння, сформовані на основі мовних завдань і навичок. Зміст тестових завдань 
будується на автентичних зразках мовлення, прийнятих у франкомовних країнах, та відповідає 
сферам і тематиці ситуативного спілкування, що зазначені у шкільній навчальній програмі. 

Об’єктами контролю визначаються читання і письмо, як види мовленнєвої діяльності, а також 
лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації через використання мови. 

Загальну характеристику розділів державної підсумкової атестації (ДПА) з французької мови 
подано у нижчеподаній таблиці.

В1 В2

Об’єкт контролю  
Розділу I

Читання та використання 
мови

Читання та використання 
мови

Кількість завдань Розділу I 3 секції, що містять  
20 завдань

4 секції, що містять  
30 завдань

Об’єкт контролю  
Розділу II Письмо Письмо

Кількість завдань  
Розділу II

1 (обсяг повідомлення:  
50-80 слів)

1 (обсяг повідомлення:  
80-100 слів)
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РОЗДІЛ І

ЧИТАннЯ ТА ВИкорИСТАннЯ МоВИ
Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетентності в читанні 

орієнтуються на різні стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), 
повної інформації (вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). 

Джерелами для добору текстів слугують автентичні інформаційно-довідкові, рекламні 
та газетно-журнальні матеріали. Зміст текстів узгоджується з навчальною програмою для 
загальноосвітніх навчальних закладів (рівень B1)  та для шкіл з поглибленим вивченням іноземних 
мов  (рівень В2).  

Деякі тексти містять візуальну інформацію до змісту, що допоможе випускникам визначити 
мету повідомлення. У більших за обсягом автентичних текстах, що представлені у вигляді 
фрагментів з брошур, журнальних оголошень або інформації з веб-сторінок, надаються  
запитання, спрямовані на пошук окремих фактів, що стосуються інформації, з якою випускники 
можуть зустрітися у реальних ситуаціях спілкування. Послідовність сформульованих запитань 
відповідає логіці представлення цієї інформації в тексті. 

Тексти для ознайомлювального читання містять до 5% незнайомих слів, а для вивчального та 
вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатися з контексту, за словотворчими 
елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).

Рівень уміння використовувати мову (лексико-граматичний аспект) перевіряється під час 
читання та письма. 

Загальний обсяг текстів складає 1500 (рівень B1) та 2000 слів (рівень B2).

ДеТАльнИй оПИС ЗАВДАнь рІВнЯ В1

СеКція 1 РОзділу і
Завдання множинного вибору з трьома варіантами відповіді до кожного тексту (вибір однієї 
правильної відповіді з трьох).

Формат завдання: шість коротких окремих текстів, представлених у формі листівки, 
оголошення, вивіски, інструкції до товарів широкого вжитку, інформаційних повідомлень 
(друкованих чи письмових).

Мета завдання: перевірка умінь виокремлювати загальну та детальну інформацію з 
текстів, що використовуються в повсякденному спілкуванні.

Максимальна кількість балів: 36 (6 балів за кожну правильну відповідь). 

СеКція 2 РОзділу і
Завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно)

Формат завдання: один текст загальним обсягом до 400 слів, що містить фактичну 
інформацію практичного змісту.

Мета завдання: перевірка умінь диференціювати основні факти і другорядну інформацію, 
переглядати текст з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Максимальна кількість балів: 36 балів (6 балів за кожну правильну відповідь). 

СеКція 3 РОзділу і
Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті

Формат завдання: один текст описового або сюжетного змісту з пропущеними словами 
обсягом до 400 слів. 

Мета завдання: визначити сформованість мовних умінь та навичок та рівень засвоєння 
лексичного і граматичного матеріалу (використання мови).

ДеТАльнИй оПИС ЗАВДАнь рІВнЯ В2

СеКція 1 РОзділу і 
Завдання множинного вибору з трьома варіантами відповіді до кожного тексту (вибір однієї 
правильної відповіді з трьох).

Формат завдання: шість коротких окремих текстів (листівки, оголошення, вивіски, інструкції 
до товарів широкого вжитку, інформаційні повідомлення (друковані чи письмові).

Мета завдання: перевірка умінь виокремлювати загальну та детальну інформацію з текстів 
загального спрямування.

Максимальна кількість балів: 24 (кожна правильна відповідь = 4 бали). 

СеКція 2 РОзділу і  
Завдання множинного вибору з чотирма варіантами відповіді до одного тексту (вибір однієї 
правильної відповіді з чотирьох)

Формат завдання: один текст загальним обсягом до 650 слів. Типи текстів,   представлені у  
завданні, включають статті з періодичних видань, автентичні тексти різних жанрів і стилів, 
що відображають реалії повсякденного  життя та відповідають віковим особливостям учнів.

Мета завдання: перевірка умінь знаходити та аналізувати необхідну інформацію,  подану у 
вигляді оціночних суджень, опису, аргументації, робити висновки з прочитаного; виділяти 
основну думку/ідею, диференціювати основні факти і другорядну інформацію, аналізувати і 
зіставляти інформацію, розуміти логічні зв’язки всередині тексту та між його частинами. 

Максимальна кількість балів: 24 бали (кожна правильна відповідь = 4 бали).

СеКція 3 РОзділу і 
Завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно)

Формат завдання: один текст загальним обсягом до 200 слів, що містить фактичну 
інформацію практичного змісту.

Мета завдання: перевірка умінь диференціювати основні факти і другорядну інформацію, 
переглядати текст з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Максимальна кількість балів: 32 бали (кожна правильна відповідь = 4 бали )

СеКція 4 РОзділу і
Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті

Формат завдання: один текст описового або сюжетного змісту з пропущеними словами 
обсягом до 500 слів. 

Мета завдання:  визначити сформованість мовних та мовленнєвих  умінь  і навичок, а також 
якість засвоєння лексичного і граматичного матеріалу (використання мови).
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РОЗДІЛ ІІ

ПИСеМне МоВленнЯ
Метою  завдань, розміщених у розділі «Писемне мовлення» є визначення рівня сформованості 

у випускників умінь, необхідних для виконання на письмі комунікативних завдань, що пов’язані 
з реаліями  повсякденного життя.

 Цей розділ тесту передбачає створення власного письмового висловлювання, що зорієнтовано 
на виконання комунікативно-творчих завдань: написання короткого повідомлення у формі 
листівки, записки або неофіційного електронного листа (для учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів на рівень В1). Учням спеціалізованих навчальних закладів на рівень В2 додатково до 
вищезазначених завдань, може бути запропоновано створити розповідь, зробити запис у  блозі, на 
форумі чи написати офіційного листа. Зміст завдань пов’язаний з інтересами та комунікативними 
потребами учнів загальноосвітніх шкіл, з якими вони можуть стикатися у реальних ситуаціях 
спілкування. 

Завдання для писемного мовлення сформульовані у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких 
чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне 
спілкування, а відтак зміст мовленнєвих ситуацій включає соціокультурні особливості, як 
франкомовних країн, так і України.

Випускники повинні вміти писати особисті листи, використовувати формули мовленнєвого 
етикету, прийняті у франкомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, 
висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партне-
ра про аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної 
форми. Учні також повинні вміти розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт, написати 
повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема про побачене, почуте та згідно із 
запропонованою мовленнєвою ситуацією обгрунтувати власну точку зору. 

Обсяг письмового повідомлення складає 50-80 слів (для учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів на рівень В1) та 80-100 слів (для учнів спеціалізованих навчальних закладів на рівень В2).

Завдання містить вказівки, звернення до адресата та мету написання повідомлення і включає 
3 змістові завдання, які мають бути розкритими у письмовому висловлюванні.

крИТерІї оцІнюВАннЯ робІТ ДержАВної ПІДСуМкоВої 
АТеСТАцІї 2016

I. роЗПоДІл бАлІВ

РОзпОділ балів для завдань Рівня в1

Розділ та 
завдання

Кількість 
завдань 

Кожна правильна 
відповідь Максимально за завдання

Розділ I Секція 1 6 текстів – 6 завдань 6 36 балів

Розділ I Секція 2 1 текст – 6 завдань 6 36 балів

Розділ I Секція 3 1 текст – 8 завдань 6 48 балів

Розділ II Завдання 1 1 завдання 80 балів

Загальний час на виконання завдань: 1 година 30 хвилин Загальна кількість балів: 
200 

РОзпОділ балів для завдань Рівня в2

Розділ та  
завдання

Кількість 
завдань

Кожна правильна 
відповідь Максимально за завдання

Розділ I Секція 1 6 текстів – 6 завдань 4 24 бали

Розділ I Секція 2 1 текст – 6 завдань 4 24 бали

Розділ I Секція 3 1 текст – 8 завдань 4 32 бали

Розділ I Секція 4 1 текст – 10 завдань 4 40 балів

Розділ II Завдання 1 1 завдання 80 балів

Загальний час на виконання завдань: 1 година 30 хвилин Загальна кількість балів: 
200
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II. крИТерІї оцІнюВАннЯ ПИСьМоВої ЧАСТИнИ
Розділ ІІ передбачає створення випускником в окремій частині бланка відповідей власного 

висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Завдання 
з розгорнутою відповіддю супроводжуються спеціальними інструкціями в письмовій формі та 
передбачають виконання трьох змістових умов. Інструкція визначає, про що, як і що саме учні 
повинні написати. Це завдання оцінюється від 0 до 80 тестових балів за спеціальними критеріями 
(поданими  нижче).

Учням загальноосвітніх навчальних закладів, на рівень В1 необхідно скласти коротке 
повідомлення у формі листівки, записки або електронного листа обсягом 50-80 слів. Учні 
спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови, на рівень В2, повинні напи-
сати повідомлення у формі листа, електронного повідомлення, записки або листівки обсягом 80-
100 слів. 

Письмова робота оцінюється за трьома основними показниками: зміст та комунікативна 
навантаженість, використання лексики та граматики, а також організація тексту. Для розробки 
критеріїв оцінювання письмової частини були використані специфікації Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти для рівнів В1 та В2 та Критерії оцінювання навчальних досягнень 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

«зміст та комунікативна наповненість» оцінює повноту  розкриття комунікативних умов і 
відповідність письмової відповіді до поставленого завдання. Кількість балів за розкриття змісту 
залежить від  досягнутих комунікативних цілей, ефективності та повноти їх розкриття,  адекватно-
сті наданої інформації та рівня сприйняття написаного. Цей критерій враховує вільність викладу 
повідомлення у письмовій формі, незалежно від кількості граматичних, лексичних чи інших 
помилок у тексті. 

Критерій «використання лексики та граматики» оцінює вживання  застосованих лексичних 
одиниць та граматичних конструкцій, а також доречність та точність їх використання у 
письмовому висловлюванні. Кількість балів, що учні отримають за цим критерієм, залежить від 
кількості лексичних, граматичних, орфографічних та пунктуаційних помилок, а також їх впливу на 
комунікацію. 

Критерій «Організація тексту» оцінює зв’язність та логічність побудови письмового 
висловлювання. Зв’язність та логічність у тексті  досягаються  через використання сполучників, 
слів-зв’язок та вставних слів, враховуючи базові (такі, як ‘et, mais, parce que’) і деякі інші (‘tout 
d’abord, cependant, aussi, encore’), а також деяких поєднувальних прийомів, таких, як використання 
відносних займенників (pronoms relatifs). 

III. ШкАлА оцІнюВАннЯ ПИСьМоВої робоТИ

Бал

Зміст та 
комунікативне 
навантаження  

(максимум  
40 балів)

Бал
Використання лексики 

та граматики 
(максимум 28 балів)

Бал
Організація тексту 

(максимум  
12 балів)

35-40

Достатність обсягу 
для розкриття теми, 
відповідність змісту 
до завдання, повне 

розкриття 3-х змістових 
завдань

22-28

Достатній лексичний 
запас учня, висока 

різноманітність вжитих 
структур, моделей 

тощо, до 3-х помилок, 
які не впливають на 

розуміння написаного

7-12

З’єднувальні елементи 
забезпечують зв’язок 

між частинами тексту на 
рівні змістових абзаців, 
а також окремих речень 
у абзацах; у тексті наявні 

сполучні конструкції, 
слова-зв’язки; вставні 
слова вжиті доречно

28-34

Достатність обсягу 
для розкриття теми, 

відповідність змісту до 
завдання, виконання 
3-х змістових завдань, 
2 з яких розкриті повні-

стю

15-21

Достатній лексичний 
запас учня, посередня 
різноманітність вжитих 

структур, моделей 
тощо, до 6-ти помилок, 

які не впливають на 
розуміння написаного 

4-6

З’єднувальні елементи 
між частинами тексту на 
рівні змістових абзаців 

та окремих речень у 
абзацах наявні частково 

(лише прості) та вжиті 
доречно

21-27

Достатність обсягу для 
розкриття теми, повна 
відповідність змісту до 
поставлених завдань, 2 
з 3-х змістових завдань 
використані та розкриті

8-14

Посередній лексичних 
запас учня, посередня 
різноманітність вжитих 

структур, моделей 
тощо, до 10 помилок, 
що не впливають на 

розуміння написаного

1-3
Логіки викладу немає, 
робота складається з 

набору речень

15-20

Достатність обсягу 
для розкриття теми, 

неповна відповідність 
зміту до завдання, 2 з 
3-х змістових завдань 

виконані, але частково 
розкриті

1-7

Посередній лексичний 
запас учня, недостатня 

різноманітність 
вжитих структур, 

моделей тощо, більше 
10 помилок, які 

заважають розумінню 
написаного

   

8-14

Недостатність обсягу 
для розкриття теми, 

неповна відповідність 
змісту до завдання, 
лише одну умову 

виконано та повністю 
розкрито

1-7

Недостатність обсягу 
для розкриття теми, 

неповна відповідність 
змісту до завдання, 

одну умову виконано 
але не повністю 

розкрито або жодну 
умову не виконано



Вступ 
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Вступ

уВАгА!

1. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, письмова робота вважається 
невиконаною і оцінюється в 0 балів. 

2. Дана шкала оцінювання письмової частини екзамену визначає лише кількісні параметри 
помилок. Якісні параметри (тип помилок їх повторюваність, наскільки вжиті помилки 
впливають на розуміння письмового повідомлення) залишаються на розсуд вчителя. 

СПІВВІДноШеннЯ 200- ТА 12-бАльнИХ СИСТеМ оцІнюВАннЯ

Оцінка за 200-бальною 
шкалою

Оцінка за 12-бальною 
шкалою

Оцінка за 200-бальною 
шкалою

Оцінка за 12-бальною 
шкалою

0-10 1 101-118 7

11-28 2 119-136 8

29-46 3 137-154 9

47-64 4 155-172 10

65-82 5 173-190 11

83-100 6 191-200 12

ІнСТрукцІї щоДо робоТИ В ТеСТоВоМу ЗоШИТІ ТА 
ЗАПоВненнЯ блАнкА ВІДПоВІДей

У визначений день державної підсумкової атестації учні отримують тестовий зошит та бланк 
відповіді. 

Тест складається з двох частин: «Читання та використання мови» та «Письмо». Відповіді на 
завдання першого розділу «Читання та використання мови» учні мають позначати в розділі 
“Compréhension de l’écrit et maîtrise des structures de la langue” бланка відповідей. Відповідь на 
завдання другого розділу «Письмо» учні мають надати у спеціально відведеній секції “Production 
écrite” бланка відповідей.

РОбОта в теСтОвОМу зОшиті: 
•	 Кожна секція містить інструкції щодо виконання завдань. 

•	 Учні повинні надавати відповіді після того, як вони уважно прочитали та зрозуміли 
завдання. 

•	 Вільні від тексту місця у тестовому зошиті можуть використовуватись учнями як чернетки. 

•	 Учні мають надати відповіді на всі завдання.

запОвнення бланКа відпОвідей: 

Учні повинні заносити лише правильні, на їх думку, відповіді до бланка. Позначати правильну 
відповідь необхідно, як у нижченаведеному зразку:

Учні мають чітко вписувати відповіді, дотримуючись інструкцій до завдань.

Якщо учнем був позначений неправильний варіант, він/вона може виправити його, 
замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як наведено у зразку:

Відповідь на завдання письмової частини учні повинні позначити у спеціально відведеній 
секції на бланку відповідей.

Результат учнів залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у 
бланку відповідей, та якості виконання письмового завдання.

Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації та відповідної 
шкільної документації (класного журналу, особової справи учня (вихованця), книги обліку 
і видачі документів про здобуття відповідного рівня освіти); виставляються у додаток до 
атестата про повну загальну середню освіту. 

бланк відповідей зберігається в архіві школи протягом 1 року, як підтвердження 
проходження державної підсумкової атестації учнем.  
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Тренувальний ТесТ для підгоТовки до дпа з 
французької мови в 11 класі загальноосвіТніх 

навчальних закладів (рівень B1)

Partie I. Compréhension de l’écrit et maîtrise des structures de la langue

SeCtIon 1

Lisez le document et choisissez une bonne réponse:

1.  Olé! C’est un pays situé au sud de l’Europe. Une région mythique, le pays du flamenco et des fêtes. 
Non, ce n’est pas un stéréotype. Faites connaissance avec cette population qui depuis toujours conserve 
ses coutumes mais connaît de grands changements. Tous les touristes en reviennent très contents. Par-
tez en Andalousie!

 Comment est ce pays?

A) Avec beaucoup de traditions et une riche culture
B) Avec la population très contente
C) Avec beaucoup de stéréotypes 

2.   Tourisme solidaire: notre démarche
Vision Éthique, agence de Conseil et Organisation en voyages responsables, est née d’une réelle envie 
de s’engager vers une autre forme de tourisme, plus authentique et plus proche de la réalité des pays 
visités. Vision Éthique se propose de rencontrer, découvrir, informer et unir les prestataires locaux 
(voyagistes, associations engagées...) afin de valoriser et d’améliorer les conditions de vie des popula-
tions des pays rencontrés. 

Quel est l’objectif de l’agence Vision Éthique?
A) Améliorer la qualité des voyages
B) Promouvoir une autre forme de tourisme
C) Rencontrer des voyagistes et des associations de loisirs

3.           

SeCtIon 1

Quel est l’objet de ce message?

А) La vie des Français
В) Les études en France 
С) Paris et les Parisiens

4. À la question «Les SMS représentent-ils une menace pour l’orthographe des adolescents?», les chercheurs qui 
ont analysé les fameux «textismes» (changements de l’orthographe d’un mot par rapport à l’écrit traditionnel) 
concluent par la négative et affirment même que les textos sont une nouvelle occasion de pratiquer 
l’écrit.  Les bons élèves en orthographe s’autorisent davantage à violer les règles d’orthographe parce 
qu’ils connaissent mieux les règles conventionnelles.

Le langage SMS est-il un danger pour l’orthographe?

А) Oui, les jeunes adolescents changent l’orthographe traditionnelle.
В) Non, les jeunes  adolescents connaissent bien les règles conventionnelles.
С) Non, les jeunes adolescents pratiquent le langage écrit en textos.

5. Drogue 100% naturelle
Pourquoi se sent-on si bien au soleil? Parce que le soleil est synonyme de vacances. Mais aussi parce 
qu’il agirait sur notre organisme comme une drogue. Des chercheurs de la Harvard Medical School 
viennent en effet de montrer que les bains de soleil répétés conduisent à une véritable addiction. Selon 
eux, lors d’une exposition aux rayons ultraviolets, le corps produit des endorphines, des substances 
chimiques qui favorisent la détente. 

Qu’est-ce que les scientifiques ont découvert?

А) Que le soleil est bon pour la santé.
B) Que les rayons ultraviolets sont dangereux.
С) Que le soleil produirait une addiction.

6. La tige pour les plantes KOUBACHI
Ce petit appareil en forme de club de golf rempli de capteurs se place dans le pot, à l’intérieur ou à 
l’extérieur et analyse tous les paramètres essentiels au bon développement d’une plante: ensoleillement, 
humidité, température, etc. Toutes ces informations sont synchronisées par WI-FI avec vos smartphones 
et PC. KOUBACHI vous enverra simplement une notification sur votre smartphone!

Quelle est la fonction de cet objet?

A) Arroser les plantes
B) Informer de l’état des plantes via téléphone
C) Se connecter à Internet

Тренувальний тест Рівень В1

De

Ả

Envoyer

Cc   Cci

Objet

Nouveau message

Salut Alassane!

Tu vas voir, les Français sont assez polis, cependant, c’est difficile de se faire 
des amis. Les musées sont payants, mais tu peux y entrer sans payer une 
fois par mois. Malgré la qualité des transports publics, il est parfois difficile 
de se déplacer rapidement. Bien qu’on puisse avoir une bourse, cela ne suffit 
pas pour vivre. Il y a beaucoup d’étudiants à Paris, les logements sont chers. 

Nous t’attendons. Bisous

Adam

Alassane
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SeCtIon 2

Lisez le texte et dans le tableau, cochez une case:

Nuit Blanche est une manifestation artistique qui se déroule une nuit par an. Elle propose gratui-
tement l’ouverture au public de musées, institutions culturelles et autres espaces publics ou privés 
(façades, ateliers, bassins de parc, cabarets, rues), et utilise ces lieux pour des installations ou des per-
formances artistiques.

Le principe général de cette manifestation existe depuis de nombreuses années, notamment dans 
les pays nordiques. Mais, dans sa forme actuelle, le concept a été initié à Paris, en 2002 par le maire de 
la ville, Bertrand Delanoë, sous l’impulsion de son adjoint Christophe Girard. Cet événement est repris 
depuis dans de nombreuses villes (Rome, Montréal, Toronto, Bruxelles, Madrid, Lima ...).  Rendre l’art 
accessible à tous, mettre en valeur l’espace urbain par la création moderne, créer un moment de convi-
vialité, attirer la curiosité et les questions, vivre un moment d’art absolu: tels sont les enjeux fixés pour 
cette nouvelle manifestation, la Nuit Blanche.

vrai faux
7 La manifestation artistique Nuit Blanche passe une fois par an.
8 Les musées, institutions culturelles et autres espaces publics sont ouverts 

toute la journée.
9 On organise des performances artistiques gratuitement au public.

10 L’idée de cette manifestation artistique a apparu à Montréal.
11 Certaines capitales européennes ont repris le principe général de cet événe-

ment. 
12 Dans les pays de Nord depuis de nombreuses années, il existe le principe de 

cette manifestation culturelle.
 

SeCtIon 3

Parmi les variantes proposées, choisissez une seule pour compléter la phrase dans le document:

- Alors, tes examens, tu les as _______________(13)?

- J’aurai les résultats la semaine prochaine mais je suis sûre que j’_______________(14) au moins la 
moyenne et quand j’_______________(15) mon diplôme, tu seras le premier à le savoir. J’organise-
rai une grande fête et j’inviterai _______________(16) les copains.

- Et après?

- Je ne sais pas encore si je _______________(17) à Pôle emploi pour trouver un travail ou alors si 
j’irai _______________(18) Londres pour perfectionner mon anglais. À ma place, qu’est-ce que tu 
_______________(19)? Tu aurais un conseil à me donner?

- Si j’_______________(20) toi, je partirais d’abord en Angleterre. À ton retour, tu parleras couram-
ment anglais et ça serait un plus pour ton CV.

13. A) eu; B) eus; C) eues.
14. A) obtiendrai; B) obtenais; C) obtienne.
15. A) ai; B) avais; C) aurai.
16. A) tout; B) tous; C) toute.
17. A) m’inscrirai; B) m’inscrira; C) m’inscrirais.
18. A) en; B) au; C) à.
19. A) feras; B) ferais; C) faisais.
20. A) étais; B) était; C) avais.

Partie II. Production écrite

Vous rentrez d’un séjour d’une semaine à l’étranger. Vous écrivez à un(e) ami(e) français(e) pour lui 
raconter cette expérience en 50-80 mots. Vous exprimez vos impressions sur:

1) votre séjour à l’étranger,
2) les gens que vous avez rencontrés,
3) le paysage et la culture du pays que vous avez découverts.

 

Тренувальний тест Рівень В1
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ТренуВАльнИй ТеСТ 1
блАнк ВІДПоВІДей

PartIe I. ComPréhenSIon de l’éCrIt et maîtrISe deS StruCtureS de 
la langue

Exemple
A B C

0   

Section 1

 A B C

1   
2   
3   
4   
5   
6   

Section 2

 vrai faux

7  
8  
9  

10  
11  
12  

Section 3

 A B C

13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

Поле для підрахунку балів

Section 1

Section 2

Section 3

TOTAL

PartIe II. ProduCtIon éCrIte

Écrivez votre réponse ci-dessous.

Поле для підрахунку балів

Contenu et Correspondance au Message Communicatif

Lexique et Grammaire

Structure du Texte

TOTAL

Corrigés – Рівень в1

1 A 6 B 11 vrai 16 B
2 B 7 vrai 12 vrai 17 A
3 B 8 faux 13 B 18 C
4 C 9 vrai 14 A 19 B
5 C 10 faux 15 C 20 A

Тренувальний тест Рівень В1
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Тренувальний ТесТ для підгоТовки до дпа з 
французької мови в 11 класі загальноосвіТніх 

навчальних закладів з поглибленим вивченням 
французької мови (рівень B2)

Partie I. Compréhension de l’écrit et maîtrise des structures de la langue

SeCtIon 1

Lisez le document et choisissez la bonne réponse:

1.  Dans les coulisses des Restos du Cœur
Plus de 100 millions de repas distribués en 2010. Vingt-cinq ans après leur création, les Restos du Cœur 
ne sont pas près de fermer... Alors que s’ouvre leur campagne d’hiver, notre journaliste Aziliz Claquin 
est entrée dans leurs cuisines pour suivre les camions qui partent à la rencontre des sans-abri.

D’après  Phosphore, 16 novembre 2012

À qui les Restos du Cœur distribuent-ils les repas?

A) aux malades
B) aux personnes âgées
C) aux sans-abri

2.  Les étiquettes tuent le goût
La loi, c’est la loi. Les tableaux qui indiquent le nombre de calories ainsi que les quantités de gras, de 
sucre et de sel sont légion sur les emballages des produits alimentaires vendus dans les épiceries. Et 
ce, pour aider les consommateurs à faire des choix santé, répètent sans relâche les autorités sanitaires, 
à l’origine de cette obligation d’affichage. «Le problème, c’est qu’en mesurant la qualité d’un aliment 
uniquement en fonction de sa teneur en gras, en oméga-3 et en sel, nous finissons, comme société, par 
oublier l’essentiel en matière de nourriture: le goût... »

Pourquoi l’affichage sur les emballages est-elle obligatoire?

A) Pour tuer le goût des produits alimentaires.
B) our aider les consommateurs à faire des choix.
C) our mesurer la qualité d’un aliment.

3.  La consommation collaborative correspond au fait de prêter, louer, donner, échanger des objets via 
les technologies. Cette pratique est en passe de devenir un «mouvement» qui va des places de marchés 
mondiaux comme eBay ou Craigslist à des secteurs comme les plates-formes de partage de voitures 
(Zipcar).

Sur quoi est basé ce nouveau type de consommation?

A) sur les principes de vente
B) sur les principes d’achat
C) ur l’idée de partage

SeCtIon 1

4. Et si, pour reprendre confiance en soi et améliorer ses chances de trouver un travail, il fallait juste 
changer de look? Si vous pensiez que l’apparence n’a pas beaucoup de valeur et qu’il suffisait surtout de 
rester soi-même le jour de l’entretien professionnel, vous seriez surpris de constater que la réalité est 
souvent différente. C’est pourquoi Pôle Emploi propose une «journée de relooking» censée rappeler 
tout l’importance de l’estime de soi et de l’image que l’on dégage quand on cherche à décrocher un 
emploi.

Quel est l’objectif de la «journée de relooking»?

A) reprendre confiance en soi et changer de look 
B) rester soi-même et trouver de l’estime de soi
C) aider à trouver un emploi

5. La rentrée scolaire, c’était mardi pour tous les enfants ou presque, puisque la scolarisation des en-
fants handicapés en milieu ordinaire reste difficile en France. D’après un rapport au Sénat de juillet 
2012, 5 000 enfants sont encore obligés de rester chez eux, le plus souvent parce qu’ils n’ont personne 
pour les aider dans leur établissement scolaire.

Que font 5 000 enfants handicapés?

A) ils restent chez eux
B) ils vont à l’école
C) ils aident dans leur établissement scolaire

6. L’expérience a fait la une des journaux: trois lycées professionnels de l’Académie de Créteil expéri-
mentent un système de «cagnotte» afin de lutter contre l’absentéisme scolaire, véritable fléau de la fi-
lière pro. La fin, c’est donc faire venir les jeunes à l’école. L’annonce du dispositif expérimental a soulevé 
de vives réactions...

Quel est le problème des lycées professionnels français?

A) Les professeurs organisent beaucoup d’expérimentations.
B) Les lycéens lisent beaucoup de journaux.
C) Les lycéens sont souvent absents aux cours.
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SeCtIon 2

Lisez le texte et trouvez la bonne réponse aux questions: 

Des idées lumineuses pour l’éclairage de nuit

Demain soir, Rennes éteindra l’éclairage de ses plus gros bâtiments et monuments dans le cadre de 
l’opération «Le jour de la nuit», qui a pour objectif de réduire la pollution lumineuse. Une tendance qui 
se retrouve dans les villes de son agglomération. «À  Cesson-Sévigné, la décision d’éclairage permanent 
datait des années 1990. Aujourd’hui, nous devons penser à l’économie et à l’écologie», précise Claude 
Gérard, en charge du développement durable de la ville. Depuis plus d’un an, cette ville a décidé de 
suspendre l’éclairage public de 1 heure à 5 heures du matin, ce qui a fait baisser la facture de 32 000 €. 
Un bilan dont s’inspire le groupe de travail de la municipalité. «50 % de la facture énergétique de la ville 
de Rennes provient de l’éclairage public. On veut économiser de l’énergie mais sans que ça engendre 
des problèmes», prévient Jean-Yves Gommelet, adjoint aux infrastructures. Car l’obscurité fait souvent 
craindre une augmentation des cambriolages. «Nous n’avons pas constaté de recrudescence de la dé-
linquance. On a même un effet positif sur le tapage nocturne». À Rennes, l’argument sécuritaire reste 
et éteindre les lumières la nuit ne se fera pas du tout de suite.  «Nous en discutons. J’ai bon espoir que 
cela se fasse un jour. Pour cela, il faudrait faire un essai dans un quartier éteint », témoigne Jean-Luc 
Daubaire, adjoint à l’écologie.  Par contre, la ville a promis de changer tous les vieux lampadaires pour 
«réduire la consommation et l’impact visuel». Un travail quasiment terminé.   

D’après 20 minutes, 30 septembre 2013

 7. Sur quoi informe cet article?

A) Sur les monuments culturels de la ville de Rennes
B) Sur une prise de décision écologique de la ville de Rennes
C) Sur l’augmentation de la délinquance dans la ville de Rennes
D) Sur l’élection du nouveau responsable du développement durable de la ville de Rennes

8. Pour quelle raison la ville de Cesson-Sévigné éteint les lumières publiques la nuit?

A) Pour réduire la pollution.
B) Pour économiser de l’énergie solaire.
C) Pour faire baisser la facture énergétique.
D) Pour changer les vieux lampadaires.

9. Quel est le résultat de la décision de la municipalité à Cesson-Sévigné?

A) La ville a fait d’importantes économies financières.
B) On constate la recrudescence de la délinquance dans la ville.
C) La population demande de l’éclairage permanent.
D) On craint une augmentation des cambriolages.

SeCtIon 2

10. Quand la ville de Rennes prévoit éteindre l’éclairage de ses plus gros bâtiments et monuments?

A) Dans un an
B) Dans le cadre de l’opération «Le jour de la nuit»
C) Récemment
D) On ne sait pas

11. Qu’est-ce que la ville de Rennes s’engage à faire bientôt?

A) Éteindre ses lumières la nuit.
B) Réfléchir à faire des économies d’énergie.
C) Remplacer les lumières actuelles de ses rues.
D) Remplacer l’adjoint aux infrastructures.

12. Qui réfléchit à l’économie et à l’écologie de la ville de Rennes?

A) Un groupe de travail de la municipalité.
B) Claude Gérard.
C) Jean-Yves Gommelet.
D) Les habitants volontaires de la ville.
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SeCtIon 3

Lisez le texte et dans le tableau, cochez une case:

Les Français dévorent la presse magazine

Les Français consomment des magazines sans modération. C’est ce que révèlent les dernières au-
diences publiées par le cabinet Audimédias. Chaque mois, 48,7 millions de Français âgés de 15 ans et 
plus lisent un magazine. «Ce chiffre illustre le dynamisme de cette presse et capacité des lecteurs à 
s’approprier plusieurs thèmes », indique Jean Jourdain, directeur des études Audimédias. Si les chefs 
d’entreprise et les foyers dont les revenus annuels sont supérieurs à 60000 euros restent les plus gros 
lecteurs, les internautes, soupçonnés de tourner le dos au support papier, sont eux aussi en haut du 
classement, à l’égalité avec les femmes. Outre les magazines sur l’actualité informatique, les supports 
de cuisine et «people» occupent les autres marches du podium. Pas moins de 14 titres «people» ont 
été lancés entre août 2009 et août 2010 en France à des prix attractifs.

Comment peut-on expliquer l’avancée de la presse people? «La presse people fait preuve d’une 
grande créativité plutôt bien perçue par les femmes, souligne Hélène Rabatet-Selliers, directrice mar-
keting de Presseaction. Elles profitent d’une grande concurrence sur le créneau pour tester plusieurs 
nouveautés. » Les Français ne sont pas fidèles en lecture en ce qui concerne la presse people mais cette 
tendance concerne aussi les revues musicales ou sportives, le plus souvent destinées aux adolescents.

vrai faux on ne sait 
pas

13 C’est un article de presse sur les Français et Internet.
14 On a interrogé des lecteurs de la presse. 
15 Les Français lisent en moyenne 15 magazines par mois.
16 Les internautes ne lisent pas la presse papier.
17 Les femmes sont en haut du classement des études Audimédias.
18 Les magazines de cuisine sont très demandés.
19 En France, il existe beaucoup de magazines sur l’actualité infor-

matique.
20 Les magazines «people» coûtent cher.

SeCtIon 4

Parmi les variantes proposées, choisissez une seule pour compléter la phrase dans le document:

D’énormes investissements sont déjà _______________(21) à l’équipement des établissements 
scolaires en ordinateurs et à leur raccordement à Internet. Mais il faudrait que l’enseignement dispensé 
_______________(22) de meilleure qualité et que les jeunes, en sortant de l’école, _______________
(23) armés pour la société du savoir. Pour qu’on _______________(24) la possibilité de concrétiser 
les avantages de cet investissement, il ne suffit pas que les élèves _______________(25) utiliser les 
technologies de l’information pour accomplir autrement des tâches traditionnelles.  L’idéal serait que 
l’école leur _______________(26) à changer. Depuis longtemps, nous savons que les établissements 
scolaires voudraient _______________(27) des logiciels et des matériels numériques de qualité. Mais 
il serait temps que les professeurs _______________(28) des utilisateurs judicieux et bien informés. 
Souhaitons que les établissements scolaires _______________(29) en place de nouveaux modes d’or-
ganisation. Dès lors, nous aurons l’assurance que les enseignants _______________(30) bénéficier de 
l’aide et des conseils d’experts dans ce domaine en évolution rapide.

1. A) consacrer; B) consacrés; C) consacré; D) consacrées.

2. A) est; B) était; C) sera; D) soit.

3. A) se sentent; B) se sentaient; C) se sentiraient; D) se sentiront.

4. A) a; B) ait; C) avait; D) aurait.

5. A) sachent; B) savent; C) savaient; D) ont su.

6. A) a appris; B) apprend; C) apprenait; D) apprenne.

7. A) utiliser; B) utilisé; C) utilisée; D) utilisait.

8. A) devenaient; B) sont devenus; C) deviennent; D) deviendront.

9. A) mettent; B) mettre; C) mettraient; D) mettront.

10. A) pourront; B) puissent; C) peuvent; D) pourraient.

Partie II. Production écrite

Vous avez reçu le courriel de votre ami français dans lequel il vous invite à passer les vacances de la 
Toussaint chez lui. Vous lui répondez (de 80 à 100 mots): 

1) Vous acceptez son invitation et demandez les dates exactes du séjour. 
2) Vous lui posez des questions sur le voyage et la météo sur place pour savoir quoi mettre 

dans votre valise. 
3) Vous lui demandez si vous serez accueilli(e) à votre arrivée à l’aéroport. 
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ТренуВАльнИй ТеСТ 1
блАнк ВІДПоВІДей

PartIe I. ComPréhenSIon de l’éCrIt et maîtrISe deS StruCtureS de 
la langue

Exemple
A B C

0   

Section 1

 A B C

1   
2   
3   
4   
5   
6   

Section 2

 A B C D

7    
8    
9    

10    
11    
12    

Section 3

 vrai faux
on ne 
sait 
pas

13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

Section 4

 A B C D

21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    

Поле для підрахунку балів

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

TOTAL

PartIe II. ProduCtIon éCrIte

Écrivez votre réponse ci-dessous.

Поле для підрахунку балів

Contenu et Correspondance au Message Communicatif

Lexique et Grammaire

Structure du Texte

TOTAL

Corrigés – Рівень в2
1 C 6 C 11 C 16 faux 21 B 26 D
2 B 7 B 12 A 17 vrai 22 D 27 A
3 C 8 C 13 faux 18 vrai 23 A 28 C

4 C 9 A 14 on ne sait 
pas 19 vrai 24 B 29 A

5 A 10 B 15 faux 20 on ne sait 
pas 25 A 30 B
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