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Зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року з французької мови 
 

Зміст завдання та правильна відповідь 
Відповідність завдання Програмі 

зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземних мов 
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Виокремлювати загальну 
інформацію із документів, що 
використовуються в 
повсякденному спілкуванні 
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Виділяти детальну інформацію 
про осіб, факти, події тощо 
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Знаходити та аналізувати 
необхідну інформацію із 
документів, що 
використовуються в 
повсякденному житті 
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Виділяти детальну інформацію 
про осіб, факти, події тощо 
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Знаходити та аналізувати 
необхідну інформацію із 
документів, що 
використовуються в 
повсякденному житті 
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Виокремлювати загальну 
інформацію із документів, що 
використовуються в 
повсякденному спілкуванні 
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Виділяти детальну інформацію 
про осіб, факти, події тощо 
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Виділяти детальну інформацію 
про осіб, факти, події тощо 
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Виокремлювати загальну 
інформацію із документів, що 
використовуються в 
повсякденному спілкуванні 
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Знаходити та аналізувати 
необхідну інформацію із 
документів, що 
використовуються в 
повсякденному житті 
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Виділяти детальну інформацію 
про осіб, факти, події тощо 
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Виокремлювати загальну 
інформацію із документів, що 
використовуються в 
повсякденному спілкуванні 
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Знаходити та аналізувати 
необхідну інформацію із 
документів, що 
використовуються в 
повсякденному житті 
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Знаходити та аналізувати 
необхідну інформацію із 
документів, що 
використовуються в 
повсякденному житті 
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Виокремлювати загальну 
інформацію із документів, що 
використовуються в 
повсякденному спілкуванні 

 
 

Знаходити та аналізувати 
необхідну інформацію із 
документів, що 
використовуються в 
повсякденному житті 
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Розуміти структуру тексту, 
розпізнавати зв’язки між 
частинами тексту 
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частинами тексту 
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Розуміти структуру тексту, 
розпізнавати зв’язки між 
частинами тексту 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
конструкцій в процесі писемного 
спілкування 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних одиниць 
та граматичних конструкцій в 
процесі писемного спілкування 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
конструкцій в процесі писемного 
спілкування 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
конструкцій в процесі писемного 
спілкування 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
конструкцій в процесі писемного 
спілкування (présent de l’indicatif des 
verbes pronominaux) 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
конструкцій в процесі писемного 
спілкування (adjectif démonstratif) 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
конструкцій в процесі писемного 
спілкування (article partitif) 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
конструкцій в процесі писемного 
спілкування (accord de l’adjectif) 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
конструкцій в процесі писемного 
спілкування (pronom démonstratif) 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
конструкцій в процесі писемного 
спілкування (complément d’objet 
direct) 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
конструкцій в процесі писемного 
спілкування (pronom possessif) 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
конструкцій в процесі писемного 
спілкування (passé composé de la 
forme passive) 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
конструкцій в процесі писемного 
спілкування (plus-que-parfait de 
l’indicatif) 
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Ідентифікувати та вибирати 
правильні формулювання для 
вживання в мові лексичних 
одиниць та граматичних 
конструкцій в процесі писемного 
спілкування (conditionnel présent) 
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Уміти писати особисті і ділові 
листи, використовуючи формули 
мовленнєвого етикету, прийняті в 
країнах, мова яких вивчається, 
розповідаючи про окремі факти та 
події свого життя, висловлюючи 
власні міркування і почуття, 
описуючи плани на майбутнє та 
запитуючи аналогічну 
інформацію 

 


