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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

В програмі вступного екзамену з іноземної мови професійного спілкування для 

прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки  «магістр» зі 

спеціальності «Туризмознавство (туризм і рекреація)» та «Готельно-ресторанний бізнес» 

подано перелік питань та розкрито зміст граматичних та розмовних тем з основної 

іноземної мови (англійської, німецької, французької) професійного спілкування та 

запропоновано тестові завдання. Ця програма в повному обсязі дозволяє абітурієнтові 

підготуватись до вступу як на денну так i на заочну форми навчання на бaзi освітньо-

кваліфікаційного рівня Бакалавр. 

Прийом до вищого навчального закладу здійснюється за рейтингом, який 

формується за результатами фахових вступних випробувань та результатів вступного 

екзамену з іноземної мови. 

. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ 

 У відповідності до вимог об'єктивна оцінка рівня знань з боку атестаційної комісії 

оцінюється наступним чином: 

- під час складання екзамену з іноземної мови (за професійним спрямуванням) кожен 

абітурієнт отримує індивідуальний білет, що містить лексико-граматичні  тести та одну 

розмовну тему професійно-орієнтованого характеру. 

-  на підготовку екзаменаційного білету відводиться 45 хвилин, а  викладення відповіді - 

20 хвилин. 

Відповіді студентів оцінюються за двома  критеріями: 

-  перший – оцінювання виконання лексико-граматичного тесту (30 тестів – 30 балів/ 1 

балів за кожну правильну відповідь); 

- другий – оцінювання монологічного мовлення з однієї з розмовних тем професійно-

орієнтованого характеру (35 балів) та обговорення наукових інтересів студента (35 балів); 

 Загальна оцінка виводиться за результатами оцінювання цих двох критеріїв. 

 Рівень знань студентів оцінюється наступним чином: 
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2 35 Вичерпна відповідь на поставлене питання, з якої видно, що студент: 

 виявив глибоке і всебічне знання програмного матеріалу; 

 здатний оперувати понятійним апаратом; 

 оперує фактичним матеріалом; 

 вміє аналізувати, узагальнювати; 

 демонструє знання   основних категорій і понять філолого-

педагогічних дисциплін;  

 наводить узагальнення і висновки;  

 дає правильні відповіді на додаткові запитання фахової комісії. 

30-25 Повна відповідь на поставлене питання, з якої видно, що студент: 

 виявив глибоке і всебічне знання програмного матеріалу; 

 оперує фактичним матеріалом; 

 вміє аналізувати, узагальнювати. 

20-15 Достатньо повна відповідь, в якій студент: 

 добре оперує термінологією; 

  засвоїв основну і знайомий з додатковою літературою; 

 під час відповіді допустив незначні неточності. 

10 Відповідь, в якій студент: 

  виявив знання основного програмного матеріалу в мінімально 

достатньому обсязі; 

 оперує визначеннями всіх основних категорій, що стосуються 

питання; 

 під час відповіді допускає помилки. 

5 Відповідь, в якій студент: 

  виявив знання основного програмного матеріалу в мінімально 

достатньому обсязі; 

 оперує визначеннями окремих категорій, що стосуються питання; 

 під час відповіді допускає суттєві помилки. 

0 Повна відсутність відповіді 

 

 

 

 

 

 

 



Програми дисциплін, що виносяться на вступний екзамен з 

«Англійської мови професійного спілкування» . 
 

ЗМІСТ 

1. Розмовна тема (30 тем згідно фаху).  

2. Загальний лексико-граматичний тест. 

3. Рекомендована література. 
При підготовці до тестування з англійської мови необхідно опрацювати 

такі граматичні теми: 

Граматика. Морфологія 

Іменник. Рід, число, відмінки іменників. 

Артикль. Види артиклів. Основні правила вживання артикля. 

Відсутність артикля перед обчислюваними іменниками. 

Прикметник. Ступені порівняння прикметників. 

Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Вживання числівників у 

математичних операціях та при визначенні часу. Написання і читання дат. 

Займенник: особові, присвійні, зворотні, взаємні, питальні, сполучні, 

неозначені, заперечні, означальні, кількісні. 

Дієслово. Часи дієслова (Indefinite Tenses, Continuous Tenses, Perfect 

Tenses, Perfect Continuous Tenses). Активний та пасивний стан дієслова. 

Модальні дієслова. Наказовий спосіб. Інфінітив. Дієприкметник. Інфінітивні 

та дієприкметникові звороти. Умовний спосіб. 

Прислівник. Ступені порівняння прислівників.  

Прийменник. Класифікація прийменників.  

Синтаксис 

Просте речення. Порядок слів у простому розповідному реченні. 

Порядок слів у питальному реченні. Головні і другорядні члени речення. 

Структура складного речення.  

Лексичний матеріал: 2500 лексичних одиниць, які містять 1200 

одиниць продуктивної лексики.  

 

 

Граматичний матеріал 

А. Для усного мовлення 
Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень, 

наказових (спонукальних), запитальних речень із запитальними словами і без 

них. Порядок слів у простому поширеному реченні, місце додатку, означення 

та обставини. Типи питальних речень. Порядок слів у складносурядному та 

складнопідрядному реченні. Непряма мова. 

Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках. 

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного 

артикля. Вживання нульового артикля.  

Дієслово. Утворення і вживання часових форм. 

Вживання Present Participle. 

Вживання Past Participle 



Дієслівні властивості герундія. 

Прикметник. Утворення відмінювання і вживання ступенів порівняння 

прикметників у різних відмінках. 

Прислівник. Вживання та місце прислівників у реченні. 

Займенник. Вживання особових займенників. Відмінювання та 

вживання вказівних займенників this, that, these, those, присвійних 

займенників, займенників myself, herself, himself, themselves. 

Прийменник. Вживання прийменників. 

Б. Для читання 
Вступники повинні розуміти особливості вживання професійної 

термінології, вільно розпізнавати та визначати часові відношення у реченні 

та стилі мовлення. 
 

 

 

 

 

 

 

Topics for „English for professional orientation“ for students of „Hotel and 

Catering Business“ 

 (Розмовні теми з дисципліни «Англійська мова професійного 

спрямування» для студентів спеціальності Готельно-ресторанна справа  

 
 

1. Hotel Industry in Europe as an important factor in the economy. (Готельне 

господарство в Європі як важливий фактор економіки). 

2. Catering industry in Europe as an important factor in the economy. (Ресторація в 

Європі як важливий фактор економіки). 

3. The hotel business in Ukraine. ( Готельне господарство на Україні). 

4. The restaurant business in Ukraine. (Ресторація  на Україні). 

5. Organization of Hospitality Management in the UK.  ( Організація готельного 

господарства у Великобританії). 

6. Restaurant organization in UK.( Організація ресторації  у Великобританії). 

7. Hotel classification. (Класифікація готелів). 

8. Restaurant classification. Types of restaurants. Norms of classification. Forms of 

commercial restaurants in the UK (Типи ресторацій. Норми класифікацій. Форми 

комерційних  ресторанів у Великобританії). 

9. Manager of hotel industry. (Менеджер  готельного бізнесу). 

10. Manager of catering industry (Менеджер  ресторанного бізнесу). 

11. Ordering a meal. Menu types. (Замовлення по карті  і типи меню). 

12. Jobs in hotel industry. (Професії  готельного  господарства). 

13. Jobs in catering industry. (Професії  ресторанного  господарства). 

14. Staying at a hotel, hotel services. (Перебування, сервіс у готелі). 

15. Restaurant services. (Cервіс у ресторані). 

16. Laying a table for various events. (Правила сервіровки столу на різні заходи). 

17. Eating a French way. (Французи за столом). 

18.  French cuisine. ( Французька кухня). 

19. Ukrainian cuisine. (Українська кухня). 



20. Highlights of reservation by phone. Dealing with booking enquiries. Ключові моменти 

резервування  по телефону). 

21. Types of rooms. (Типи кімнат). 

22. Booking process for various clients. Taking reservations. ( Процедура бронювання для 

різних клієнтів). 

23. The difference between dealing with individual clients and groups.(Відмінність 

прийому окремих  клієнтів та груп). 

24. Successful reception at a hotel.  (Успішний прийом у готелі). 

25. Successful reception at a restaurant. Успішний прийом у ресторані). 

26. Hotel requirements. (Вимоги щодо готелів). 

27. Restaurant requirements. Вимоги щодо ресторанів). 

28. Cultural features of meals for breakfast in different countries. (Культурні особливості 

прийому їжі на сніданок в різних країнах). 

29. The rights of the client at a hotel. (Права клієнта в готелі). 

30. Customer rights at a restaurant. (Права клієнта в ресторані). 

 

 



Topics on discipline “English for specific purposes” for the students of  

“Tourism and recreation” department. 

(Розмовні теми з дисципліни «Англійська мова за професійним 

спрямуванням» для студентів спеціальності  

“Туризмознавство(туризм  і рекреація)”) 

 
1.  Tourism as an important factor of European  economy. (Туризм у Європі як 

важливий фактор економіки). 

2. The top reasons of travelling in Europe. (Найулюбленіші цілі подорожі в Європі). 

3. Tourism in Ukraine. (Туризм на Україні). 

4.  Tourism in France. (Туризм у Франції). 

5. Manager of tourism. (Менеджер  туризму). 

6.  Travelling, vacation, holidays. (Подорож, відпустка, канікули). 

7.  The concept of “WELLNESS” in tourism. (Поняття „WELLNESS“ в галузі 

туризму). 

8.  The “SPA” concept in tourism. (Поняття „SPA“ в галузі туризму).  

9.  Work at the travel bureau. (Робота в туристичному бюро). 

10.  Tourism-Lodgment -Service. (Туризм – Перебування – Сервіс). 

11.  Western innovations in the tourism sphere. (Західні інновації в туризмі). 

12.  Sanatoriums, health resorts in Transkarpatia. (Санаторії, курорти на Закарпатті). 

13.  Tourism and environmental protection. (Туризм і захист навколишнього 

середовища). 

14. The  Transkarpatia region as a recreational tourism zone  .(Закарпаття як 

туристично-рекреаційна зона). 

15.  Tourism-Strategies-Success factors. (Туризм – Стратегії – Фактори успіху). 

16.  Preparation for trip. (Підготовка до подорожі).  

17.  Foreign tourism. (Іноземний туризм). 

18.  The tourist fairs. (Туристичні ярмарки). 

19. Structures and tourism organizations. (Структури і туристичні організації). 

20.  The judicial standards of tourism. (Правові позиції туристів).  

21. Important factors of vital safety. (Важливі фактори безпеки життєдіяльності). 

22. The foreign languages’ role during organization of tourist arrangements. (Роль 

іноземних мов при здійсненні туристичних заходів). 

23.  The profession of a tour guide. (Професія «Екскурсовод»). 

24.  Trip booking by Internet. (Замовлення подорожі через Інтернет). 

25.  Aids in tourism management.(Допоміжні засоби при веденні туризму). 

26.  Types of travelling. (Види подорожей). 

27.  Means of transportation during travelling.(Вибір транспортних засобів при 

поїздках). 

28. The role of sport during rest. (Роль спорту при відпочинку). 

29.  Excursion round the city. (Екскурсія по місту). 

30. Mukachevo as an interesting travel destination. (Мукачево як цікава ціль для 

подорожі). 

 

 

 
 

 

 

 

 



Lexico-grammatical test in English 

Лексико-граматичний тест з англійської мови 

 
1.      When I went into the bathroom, I found that the bath……… . 

Відповідь: 

1. overflows         

2. overflowed         

3. had overflowed      

4. is overflowing 

 

2.     I was sure that I ……… him before. 

Відповідь: 

1 had met         

2 am meeting        

3 meet         

4 met 

 

3.      Your eyes are red ………? 

Відповідь: 

1. did you cry         

2. have you been crying         

3. have you cried           

4. do you cry 

 

4.       ……… this holiday for ages. 

Відповідь: 

1. We're looking forward to     

2. We've been looking forward to      

3. We look forward to               

4. We've look forward to 

 

5.      When I saw the vase in the shop window, I knew it was exactly what I ……… . 

Відповідь: 

1. looked for         

2. look for         

3. had been looking for        

4. have looked for 

 

6.       ………. hard all year, so I felt that I deserved a holiday. 

Відповідь: 

1. I work         

2. I'd been working        

3. I'd work        

4. I'm working 

 

7.       I ………one of my special desserts for dinner, if you like. 

Відповідь: 

1. make         

2. 'm going to make         

3. 'll make        

4. 'm making 

 



8.      If Jack phones I ……… you know. 

Відповідь: 

1. ‘m going to let        

2.  let        

3. 'm letting        

4. ‘ll let 

 

9.  Your children are very good. They always help ………a lot. 

Відповідь: 

1. each other             

2. themselves          

3. them               

4. each the other 

 

10.  The. ……… faulty. 

Відповідь: 

1. equipments are         

2. equipment was         

3. equipments were  

4. equipment were 

 

11.  The. ……… shoes were covered in mud, so I asked them to take them off before 

they got into. ……… car. 

Відповідь: 

1. girl's...Tom's         

2. girls'...Toms'         

3. girls'...Tom's           

4. girl's...Toms' 

 

12.  The council ……… postponed a decision on the new road, and many leading 

members of the opposition party ………criticised the delay. 

Відповідь: 

1. has...have         

2. has...has        

3. have...has         

4. have...had 

 

13.   ………thinks that Phil should be given the job. 

Відповідь: 

1. Neither of us         

2. The majority of my colleagues        

3. Practically everyone         

4. A number of people 

 

14.  Against her parents' wishes, she wants to be. ……… . 

Відповідь: 

1. the journalist         

2. journalist         

3. a journalist         

4. journalists 

 

15.  'You look upset.' 'Yes, I've had. ……… .' 



Відповідь: 

1. the terrible morning        

2. terrible morning       

3. some terrible morning         

4. a terrible morning 

 

16.  It happened ………Friday. 

Відповідь: 

1. at lunch-time in      

2. at lunch-time on    

3. in lunch-time on     

4. on lunch-time at 

 

17.  She described the thief ………a tall, bearded man. 

Відповідь: 

1. like               

2. such as       

3. as         

4. as though 

 

18.  Professor Owen is giving a talk ……… the Romans in Lecture Hall 1. 

Відповідь: 

1. with 

2. on 

3. of 

4. about 

 

19.  I had to care ………my elderly parents when they both became ill. 

Відповідь: 

1. for 

2. after 

3. about 

4. of 

 

20.  He is a……… . 

Відповідь: 

1. capable of taking difficult decisions manager    

2. manager capable of taking difficult decisions  

3. capable manager of taking difficult decisions    

4. manager capable to take difficult decisions 

 

21.  I met my ………. professor the other day. She is now advising on the government's 

……… . 

Відповідь: 

1. old politics...very foreign policy        

2. very old politics...foreign policy  

3. very old politics...very foreign policy         

4. old politics...foreign policy 

 

22.  I was……….to find that the film was quite. ……… . 

Відповідь: 

1. surprised...frightening         



2. surprised...frightened      

3. surprising...frightening         

4. surprising...frightened 

 

23.  It was. ………as we went into the room. 

Відповідь: 

1. strange quiet         

2. strange quietly         

3. strangely quiet  

4. strangely quietly 

 

24.       Heavy snow ……… the train for several hours. 

Відповідь: 

1. cancelled     

2. hindered     

3 .delayed     

4. postponed 

 

25.      Only three people ……… the plane crash. Everyone else was killed. 

Відповідь: 

1. lived         

2. recovered  

3. relieved  

4. survived 

 

26.  The more electricity you use ……… . 

Відповідь: 

1. your bill will be higher     

2. will be higher your bill  

3. the higher your bill will be 

4. your will be higher 

 
27 .     She told us about an interesting ……… which she is planning - across Europe by 

train and bicycle. 

Відповідь: 

1. voyage  

2. travel  

3. crossing  

4. journey 

 

28.      'Excuse me, Mr Hadid. There's a / an ………  message for you from your daughter.' 

Відповідь: 

1. vital  

2. hasty  

3. urgent  

4 .essential 

 
29.      If you buy a camera in Singapore and take it back to England, you have to pay 

……… on it. 

Відповідь: 

1. cash   

2. expenses    



3. duty    

4. fines 

 

30.     The meeting will begin at 10.30……… . Not 10.34 - do you understand? 

Відповідь: 

1. exact    

2. on time    

3. immediately    

4. sharp 

 
31 .     Kathy……… a few minutes ago. 

Відповідь: 

1. has left         

2. leaves         

3. left        

4. had left 

 
32.  He suddenly saw Sue ………the room. He pushed his way ………the crowd of 

people to get to her. 

Відповідь: 

1. across...through         

2. over…through         

3. across...across     

4. over...along 

 

33.  The concert features,  ………. others, Karl Frisk and the Johnsons. Their music is 

still very popular. ……… teenagers. 

Відповідь: 

1.between...among         

2. between...between         

3. among...between            

4. among...among 

 

34.  ………a pause in the conversation, she left the room. 

Відповідь: 

1. On         

2. During        

3. Over        

4. Throughout 

 

35.  ……… cricket, I enjoy watching football and basketball. 

Відповідь: 

1 Apart from         

2 Except         

3. Except for         

4. Beside 

 

36.  The government has introduced ……… . 

Відповідь: 

1. a children's clothes tax      

2. a tax on children clothes  

3. a children clothes tax        



4. a tax on children's clothes 

 

37.     I'm a vegetarian. I ………meat since I was a child. 

Відповідь: 

1. haven't eaten         

2. don't eat               

3. haven't been eating  

4. am not eating 

 

38.     When we arrived, the train ……… the station. 

Відповідь: 

1. already left     

2. had already left     

3. had left already   

4. has left already 

 

39.       When Carol was younger, she ……… in a jazz band. 

Відповідь: 

1. use to sing         

2. sang usually      

3. was singing          

4. used to sing 

 

40.     What……… do tomorrow? 

Відповідь: 

1. you are going to    

2. are you going    

3. you are going    

4. are you going to 

 
41. Знайдіть продовження речень. 

1. Having already seen the film twice ...  

2. When I asked her if she knew about it she answered 

3. The interpreter did not remember whether ... 

4. The director wanted to have ... 

5. We watched the children ... 

(-1) I didn't want to go to the cinema. 

(-2) he recommend me do not go there. 

(-3) the letter had been translated already. 

(-4) the letter translated at once. 

(-5) I shall ring him up. 

(-6) have just jumped over the wall and had run away. 

(-7) jumping in the yard. 

(-8) to be jumping so much. 

(-9) that she had been told about everything. 

(-10) as soon as 1 am told about it. 

 
42. Заповніть пропуски відповідною формою дієслова. 

      1) step aside; 2) has stepped on; 3) to step down; 4) will step aside; 5) steps; 6) steps off;       

7) should step back; 8) took a step; 9) to step aside; 10) stepping down from;,11) have  stepped; 

12) stepped off; 13) stepping forward; 14) had stepped; 15) was stepping 

 1. He ... towards her, then changed his mind. 



 2. ..., please, the firemen can't get through. 

 3. If you ... back you could have fallen down the cliff. 

 4. As the Queen ... the train, the crowd cheered. 

 5. ... the stage, he took a man by the hand and led him up the steps. 
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Програми дисциплін, що виносяться на вступний екзамен з 

«Німецької мови професійного спілкування» . 
 

ЗМІСТ 

1. Розмовна тема (30 тем згідно фаху).  

2. Загальний лексико-граматичний тест. 

3. Рекомендована література. 
При підготовці до тестування з німецької мови необхідно опрацювати 

такі граматичні теми: 

Граматика. Морфологія 

Іменник. Рід, число, відмінювання іменників. 

Артикль. Види. артиклів. Основні правила вживання артикля. 

Відсутність артикля. 

Прикметник. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння 

прикметників. 

Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Вживання числівників у 

математичних операціях та при визначенні часу. Написання і читання дат. 

Займенник. Особові займенники, їх відмінювання. Вказівні та присвійні 

займенники, їх відмінювання. Питальні та відносні займенники. Зворотний 

займенник sich. Неозначено-особовий займенник man та безособовий 

займенник es.  

Дієслово. Часи дієслова (Prasens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum I, Futurum II). Активний та пасивний стан дієслова. Зворотні 

дієслова. Модальні дієслова. Наказовий спосіб. Інфінітив. Дієприкметник. 

Інфінітивні та дієприкметникові звороти. Умовний спосіб. 

Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Займенникові 

прислівники. 

Прийменник. Класифікація прийменників. Керування прийменників. 

Прийменникове керування дієслів. Місце прийменників. 

Синтаксис 

Просте речення. Порядок слів у простому розповідному реченні. 

Порядок слів у питальному реченні. Головні і другорядні члени речення. 

Структура складного речення.  

Лексичний матеріал: 2500 лексичних одиниць, які містять 1200 

одиниць продуктивної лексики. Слова утворені від відомих коренів за 

допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -ler, -chen, -lein, -ung, - heil, -keit; 

прикметників -ig, -isch, -los, -lich, -haft, -bar; порядкових числівників –te, -ste; 

префіксів прикметників un-; префіксів дієслів zuruck-, auf-, mit-. Дієслова з 

невідокремлюваними префіксами; іменники, утворені шляхом 

словосполучення. 

Граматичний матеріал 

А. Для усного мовлення 
Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень, 

наказових (спонукальних), запитальних речень із запитальними словами і без 

них. Вживання речень з присудком, вираженим зв’язкою з іменником чи 



прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим 

дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з 

відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах (Perfect, 

Futurum I). 

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим 

модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu. 

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із 

сполучником dabb, з підрядним часу із сполучником wenn, з підрядним 

причини із сполучниками weil, da для позначення одночасності дії в 

головному і підрядному реченнях. Вживання складносурядних речень із 

сполучниками und, aber, denn, deshalb. Вживання речень з підметом, 

вираженим займенниками man, es. 

Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках. 

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного 

артикля. Вживання нульового артикля.  

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких 

дієслів у Präsens, Futurum, Perfect, Imperfect . 

Вживання Präsens у значенні теперішнього і майбутнього часу. 

Вживання Perfect у бесіді і короткому повідомленні про те, що 

відбулося.  

Вживання Imperfect у розповіді. 

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення, 

відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних 

відмінках. 

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння. 

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і 

знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, 

dieser, присвійних займенників, займенників wer, was . 

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, 

прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, nach, mit, vor, zu, 

прийменників з родовим відмінком; із знахідним відмінком fur, durch, ohne, 

um, gegen. 

Б. Для читання 
Вступники повинні розпізнавати та розуміти при прочитанні 

інформативні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu . 

Складнопідрядні речення з підрядними часу і сполучниками als, 

nachdem, у яких попередня дія виражена дієсловом в Plusquamperfekt, а 

наступна – Imperfect. 

Складнопідрядні речення з підрядним означальним, що вводиться 

сполучним словами der, die, das в усіх відмінках. Речення з пасивною Präsens 

Imperfect Passiv. Речення з конструкцією: haben sein + zu + Infinitive. Речення 

з конструкцією: модальне слово + Infinitive Passiv.  

Partizip I, Partizip II у ролі означення. Поширене речення, що містить у 

дієприкметникові звороти з Partizip I, Partizip II. 

 



Gesprächsthemen aus der Disziplin „Die deutsche Berufssprache“ für die 

Studenten der Fachrichtung Tourismuswissenschaft und Rekreation  

 (Розмовні теми з дисципліни «Німецька мова за професійним 

спрямуванням» для студентів спеціальності  

Туризмознавство і рекреація) 

 
1. Tourismus in Europa als wichtiger Wirtschaftsfaktor. (Туризм у Європі як важливий 

фактор економіки). 

2. Die beliebtesten Reiseziele in Europa. (Найулюбленіші цілі подорожі в Європі). 

3. Tourismus in der Ukraine. (Туризм на Україні). 

4. Tourismus in Deutschland. (Туризм у Німеччині). 

5. Tourismusmanager. (Менеджер туризму). 

6.  Reise, Urlaub, Ferien. (Подорож, відпустка, канікули). 

7.  Der Begriff "WELLNESS" im Tourismusbereich. (Поняття „WELLNESS“ в галузі 

туризму). 

8.  Der Begriff "SPA" im Tourismusbereich. (Поняття „SPA“ в галузі туризму).  

9.  Job im Tourismusbüro. (Робота в туристичному бюро). 

10.  Tourismus – Unterkunft – Dienstleistungen. (Туризм – Перебування – Сервіс). 

11.  Die westlichen Innovationen im Tourismus. (Західні інновації в туризмі). 

12.  Sanatorien, Kurorten in Transkarpatien. (Санаторії, курорти на Закарпатті). 

13.  Tourismus und Umweltschutz. (Туризм і захист навколишнього середовища). 

14.  Transkarpatien  als touristische Freizeitzone. (Закарпаття як туристично-

рекреаційна зона). 

15.  Tourismus – Strategie – Erfolgsfaktoren. (Туризм – Стратегії – Фактори успіху). 

16.  Reisevorbereitung. (Підготовка до подорожі).  

17.  Fremdenverkehr. (Іноземний туризм). 

18.  Tourismusmessen. (Туристичні ярмарки). 

19. Strukturelle und touristische Institutionen. (Структури і туристичні організації). 

20.  Die rechtlichen Stellungen der Touristen. (Правові позиції туристів).  

21. Wichtige Faktoren des Lebenswirkungschutzes. (Важливі фактори безпеки 

життєдіяльності). 

22. Die Rolle der Fremdsprachen bei der Verwirklichung der Tourismusmaßnahmen. 

(Роль іноземних мов при здійсненні туристичних заходів). 

23.  Der Beruf "Reiseleiter". (Професія «Екскурсовод»). 

24.  Reisebuchung per Internet. (Замовлення подорожі через Інтернет). 

25.  Hilfsmittel bei der Tourismusführung. (Допоміжні засоби при веденні туризму). 

26.  Reisearten. (Види подорожей). 

27.  Verkehrsmittelwahl bei den Reisen.(Вибір транспортних засобів при поїздках). 

28. Die Rolle des Sports bei der Erholung. (Роль спорту при відпочинку). 

29.  Stadtrundfahrt. (Екскурсія по місту). 

30. Mukatschevo als interessantes Reiseziel. (Мукачево як цікава ціль для подорожі). 

 



Розмовні теми з дисципліни «Німецька мова за професійним 

спрямуванням» для студентів спеціальності 

«Готельно-ресторанний бізнес» 

1. Hotel-Restaurantdienst in Europa als wichtiger Wirtschaftsfaktor 

(Готельне господарство в Європі як важливий фактор економіки). 

2. Restauration in Europa als wichtiger Wirtschaftsfaktor (Ресторація в 

Європі як важливий фактор економіки). 

3. Hotel-Restaurantdienst in der Ukraine (Готельне господарство на 

Україні). 

4. Restauration in der Ukraine (Ресторація  на Україні). 

5. Die Organisation des Hotel-Restaurantdienstes in Deutschland 

(Організація готельного господарства у Німеччині). 

6. Die Organisation der Restauration  in Deutschland (Організація 

ресторації  у Німеччині). 

7. Hotelklassifikation (Класифікація готелів). 

8. Restaurationarten. Klassifikationsnormen. Die Formen des wirschaftlichen 

Restaurants in Deutschland (Типи ресторацій. Норми класифікацій. Форми 

комерційних  ресторанів у Німеччині). 

9. Manager vom Hoteldienst (Менеджер  готельного бізнесу). 

10. Manager vom Restaurantdienst (Менеджер  ресторанного бізнесу). 

11. Die Bestellung nach der Speisekarte und Speisekartearten (Замовлення 

по карті  і типи меню). 

12. Jobs im Hoteldienstes (Професії в готельному господарстві). 

13. Jobs im Restaurantdienst (Професії в ресторанному господарстві). 

14. Aufenthalt, Hotelservice (Перебування, сервіс у готелі). 

15. Service im Restaurant (Cервіс у ресторані). 

16. Servierungsregel auf verschiedene Veranstaltungen (Правила сервіровки 

столу на різні заходи). 

17. Die Deutschen am Tisch (Німці за столом). 

18. Die deutsche Küche (Німецька кухня). 

19. Die ukrainische Küche (Українська кухня). 

20. Die Stichpunkte bei der Reservierung per Telefon (Ключові моменти 

резервування  по телефону). 

21. Zimmerarten (Типи кімнат). 

22. Buchungsprozedur für verschiedene Kunden (Процедура бронювання 

для різних клієнтів). 

23. Die Aufnahmeunterschiede der bestimmten Kunden und Gruppen 

(Відмінність прийому окремих  клієнтів та груп). 

24. Die erfolgreiche Hotelaufnahme  (Успішний прийом у готелі). 

25. Thema   Die erfolgreiche Restaurantaufnahme  (Успішний прийом у 

ресторані). 

26. Hotelforderungen (Вимоги щодо готелів). 

27. Restaurantforderungen (Вимоги щодо ресторанів). 



28. Die kulturellen Besonderheiten der Nahrungsaufnahme zum Frühstück 

in den verschiedenen Ländern (Культурні особливості прийому їжі на 

сніданок в різних країнах). 

29. Kunderrecht im Hotel (Права клієнта в готелі). 

30. Kundenrecht im Restaurant (Права клієнта в ресторані). 



Розмовні теми з дисципліни «Французька мова за професійним 

спрямуванням» для студенті спеціальності «Готельно-ресторанний 

бізнес» 
  

1. L’hôtellerie en Europe comme un important facteur de l'économie. (Готельне 

господарство в Європі як важливий фактор економіки). 

2. La restauration en Europe comme un important facteur de l'économie. (Ресторація в 

Європі як важливий фактор економіки)). 

3. L’hôtellerie en Ukraine.( Готельне господарство на Україні). 

4. La restauration en Ukraine.(Ресторація  на Україні). 

5. L’organisation de l’hôtellerie en France.  ( Організація готельного господарства у 

Франції). 

6. L’organisation de la restauration.( Організація ресторації  у Франції). 

7. Le classement  des hôtels .(Класифікація готелів). 

8. Les types de  restauration. Les normes de classement. Les formules de  restauration  

commerciale en France. (Типи ресторацій. Норми класифікацій. Форми комерційних  

ресторанів у Франції). 

9. Le manager de l’hôtelerie  (Менеджер  готельного бізнесу). 

10. Le manager de restauration  (Менеджер  ресторанного бізнесу) 

 



 

 

Allgemeine lexikalisch-grammatische Test aus der deutschen Sprache 

(Загальний лексико-граматичний тест із німецької мови) 

Означені та неозначені артиклі 

Виберіть правильний варіант 

1. Es war einmal ______ Müller. 

ein 

der 

einer 

2. Der Müller hatte drei Söhne, ____ Mühle, _____ Esel und _____ Kater. 

eine, einen, einen 

einen, einen, einen 

die, den, den 

3. Nach einigen Jahren starb _____ alte Müller. 

ein 

einer 

der 

4. Nach dem Tod des Vaters bekam _____ älteste Bruder die Mühle. 

ein 

der 

einer 

5. _____ Zweite bekam den Esel 

der 

einer 

ein 

Множина іменників 

Виберіть правильний варіант множини іменників, зверніть увагу на 

форму множини іменників у давальному відмінку 

6. Die _________ dieser Kinder arbeiten alle am Betrieb. 

Muttern 

Mütter 

Mutter 

7. Unsere Wohnung hat vier _______ . 



Fenstere 

Fenstern 

Fenster 

8. Die meisten _______ der Europäischen Union haben die gemeinsame 

Währung. 

Staate 

Stätte 

Staaten 

9. Früh in der Frische fischen _______ ________. 

Fische, Fischer 

Fischer, Fischen 

Fischer, Fische 

10. Ich mag es, wenn meine Mutter am Wochenende ________ bäckt. 

Kuchen 

Kuche 

Küche 

 

Відмінювання іменників 

Виберіть правильний варіант відміни іменників 

11. Das Geschenk ___ machte ___ Freude. 

des Kindes \ der Eltern 

des Kindes \ den Eltern 

dem Kind \ den Eltern 

12. Der Vater gibt ___ ein neues Buch mit schönen Bildern. 

dem Sohn 

dem Sohnen 

den Sohn 

13. ___ ist es gelungen, eine lange Schlange zu fangen. 

einem Jungen 

einem Junge 

einen Jungen 

14. Die Lehrerin lobte ___. 

den Schüler 

dem Schühler 



der Schüler 

15. Der Fremde gab ___ keine Antwort. 

der Mädchen 

das Mädchen 

dem Mädchen 

16. Ich habe dem Sohn ___ Briefmarken für seine Briefmarkensammlung 

geschenkt. 

meines Freundes 

meines Freunden 

meines Freund  

17. «Du sollst auf dem Blatt ___ schreiben,» - sagte die Lehrerin 

deinen Name 

dein Name 

deinen Namen 

18. Peter zeigte ___ sein Tagebuch. 

dem Mutter 

die Mutter 

der Mutter 

19. Es lebte einmal ___. 

einen Drachen 

ein Drache 

eines Drachen 

20. Herr Direktor wurde nach ___ ___ gefragt. 

dem Namen \ des Studenten 

dem Name \ des Studenten 

dem Name \ des Studentes 

21. Viele von ___ hatten keinen Beruf. 

den Arbeitslose  

den Arbeitslosen 

der Arbeitslose 

22. Wie geht es jetzt ___? 

der Kusine 

dem Kusine 

die Kusine 

23. Gestern habe ich eine Diskussion zwischen ___ und ___ gehört. 



dem Studenten \ dem Aspiranten 

dem Student \ dem Aspirant 

dem Studenten \ dem Aspirant  

24. Sie trug ___. 

eine Brille 

einer Brille 

einem Brillen 

 

Модальные глаголы. Простое прошедшее время. 

 
Виберіть правильний варіант модального дієслова у простому минулому 

часі  

25. Ich _______ nicht beten, ich hörte nur mein Herz schlagen. 

konnte 

kann 

könnte 

26. Er ______ doch immer an die Kleinen denken. 

muβte 

muβ 

müβte 

27. Ich ______ mich aufstützen, aber ich______ es nicht. 

wollte, kannte 

wollte, konnte 

will, kann 

28. Alles ______ auch Täuschung sein. 

kannte 

konnten 

konnte 

29. Aber als sie alle raus waren, ______ er die Tränen einfach laufen. 

lieβ 

läβt 

lieβt 

 

Дієслова із відокремлюваними префіксами  

Виберіть підходящий за змістом відокремлюваний префікс 



30. Emil ruf mich ___, um nach Adresse der Firma zu fragen. 

an 

ein 

ab 

31. Karl heiratet und zieht in eine neue Wohnung ___. 

um 

ab 

auf 

32. Alle Flüsse und Seen unserer Region frieren ___. 

auf 

durch 

zu 

33. Ich glaube, das Kind ist gestern früh ___geschlafen. 

ein 

an 

zu 

34. Die Freunde der Tochter wurden auch den Gästen ___gestellt. 

ver 

vor 

an 

 

Дієслова із не відокремлюваними префіксами 

Виберіть підходящий за змістом не відокремлюваний префікс 

35. Habt ihr ___standen, worum es geht? 

er 

zer 

ver 

36. Es gelang ihr bald wieder, ihre Heimat zu ___suchen. 

be 

ver 

ge 

37. Heinrich hatte einen altgriechischen Text ins Deutsche zu ___setzen. 

über 

be 



ver 

38. Dann wurde die Geschichte vom Gast zu Ende ___zählt. 

be 

er 

über 

39. Wir wollen nach dem Musikunterricht das Lied ___holen. 

wieder 

über 

er 

Зворотні дієслова 

Знайдіть правильний варіант відповіді 

40. відпочивати 

sich erholen 

erholen 

41. розчісувати волоси 

sich die Haare kämmen 

die Haare kämmen 

42. одягатися 

sich anziehen 

anziehen 

43. вмиватися 

sich waschen 

waschen 

44. радіти 

freuen 

sich freuen 

 

 

Складнопідрядні речення 

Виберіть правильний сполучник у складнопідрядному реченні 

 

       45. Der Lehrer meint, _________ nicht alle Schüler die Aufgabe richtig 

verstanden  

haben.  



ob 

wenn 

dass 

weil 

 

46. Er sagte so darum, ________ er auf dich ärgerlich war. 

dass 

weil 

ob 

wenn 

47. Gehst du im Sommer baden, ________ das Wetter gut ist? 

als 

wenn 

weil 

dass 

48. Ich konnte nicht arbeiten, _______ ich war krank. 

dass 

wenn 

denn 

weil 

49. Er lebt, _______ es ihm der Arzt vorschreibt. 

wie 

wenn  

ohne das 

statt das 

 

Порядок слів у простому реченні 

Виберіть правильне речення 

50. Meine, Freunde, eine, Rolle, große, spielen, meinem, Leben, in. 

Meine Freunde spielen eine große Rolle in meinem Leben. 

In meinem Leben meine Freunde spielen eine große Rolle. 

Meine Freunde eine große Rolle in meinem Leben spielen. 
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Програми дисциплін, що виносяться на вступний екзамен з 

«Французької мови  професійного спілкування» . 

ЗМІСТ 

1. Розмовна тема (30 тем згідно фаху).  

2. Загальний лексико-граматичний тест. 

3. Рекомендована література. 
При підготовці до тестування з французької мови необхідно опрацювати 

такі граматичні теми: 

Граматика. Морфологія 

Іменник. ( Le nom, ou le substаntif ). 

Типи іменників.Рід іменників(Genre des noms).Суфікси, які 

допомагають визначити рід іменників-істот.Спеціальні форми іменників для 

жіночого роду.Рід іменників, що оз-начають  предмети.Іменники чоловічого 

роду.Число іменників(Nombre des noms). Число складних іменників. 

Артикль.( L´article ). 

    Означений артикль та вживання. Неозначений артикль та 

вживання.Частковий  ар-тикль та вживання.Злитний артикль та вживання. 

Відсутність артикля та заміна. 

Прикметник. ( L'adjectif ). 

  Утворення жіночого роду прикметників.Множина 

прикметників.Утворення  мно-жини прикметників.Ступені порівняння 

прикметників.Місце прикметника.Займенникові прикметники ( Adjectifs 

pronominaux ).Вказівні прикметники ( Adjectifs demonstratifs ). 

Присвійні прикметники ( Adjectifs  posessifs ).Питально-відносний 

прикметник «quel» 

( Adjectifs  interogatif «quel»).Неозначені прикметники ( Adjectifs indefinis 

).Вживання неон-начених прикметників. 

Числівник. ( Adjectifs numéraux ). 

Утворення кількісних та порядкових числівників.Особливості 

вживання числівників.Вираження кількості.Дроби.Цілі числа. Вживання 

числівників у математичних операціях та при визначенні часу. Написання і 

читання дат. 

Займенник. ( Le pronom ). 

Особові займенники (Pronoms personnels conjoints).Відносні 

займенники (Pronoms relatifs).Вказівні займенники (Pronoms 

demonstratifs).Присвійні займенники (Pronoms posessifs).Неозначені  

займенники (Pronoms indefinis).Питальні займенники (Pronoms 

interrogatifs).Адвербальні займенники en  та  y  (Pronoms adverbiaux en et y ) 

Дієслово.  ( Le verbe ) 

Особливості відмінювання дієслів 1 групи.Займенникові дієслова 

(Verbes pronominaux ). Безособові дієслова (Verbes impersonnels ).Теперішній 

час ( Présent de I'Indicatif ). 

Минулий незакінчений час ( Imparfait ).Минулий складний час (Passé 

composé ).Минулий простий час (Passé simple ).Передминулий час (Passé 



antérieur ).Давноминулий час ( Plus-que-parfait ).Тільки-но минулий час ( 

Passé immediate ).Майбутній найближчий час ( Futur immédiat). Майбутній 

простий час ( Futur simple). Передмайбутній, або майбутній попередній час ( 

Futur antérieur).Узгодження часів дійсного стану ( Concordance des temps de 

I'Indicatif).Наказовий спосіб ( Mode Impératif).Умовний спосіб ( Mode 

Conditionnel ).Спосіб Subjonctif.  Умовний спосіб. 

 Стан ( Voix ) Активний та пасивний стан дієслова. 

Інфінітив ( Infinitif ). 

Дієприкметники ( Participes ).Participes présent.Participes 

passé.Participes passé composé. 

Герундій ( Gérondif). 

Прислівник.  ( L'Adverbe ). 

Утворення прислівників. Місце прислівника у реченні. Ступені 

порівняння прислівників. 

Прийменник.( La préposition ). 

Класифікація прийменників. Керування прийменників. Прийменникове 

керування дієслів. Місце прийменників. 

Сполучник ( La conjoinconction ). 

Вигук (L'interjection). 

 

Синтаксис 

Просте речення. Порядок слів у простому розповідному реченні. Порядок 

слів у питально-му реченні. Непряме запитання. Головні і другорядні члени 

речення. Структура складного речення. Негативне речення.Заперечення ( 

Négation ). Складне речення. 

Лексичний матеріал: 2500 лексичних одиниць, які містять 1200 

одиниць продуктивної лексики.  

Граматичний матеріал 

А. Для усного мовлення 
Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень, 

наказових (спонукальних), запитальних речень із запитальними словами і без 

них. Вживання речень з присудком, вираженим зв’язкою з іменником 

(складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим 

присудком, вираженим дієсловами у простих і складних часових формах. 

Вживання речень із складним дієслівним присудком.  

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із 

сполучником que, з підрядним часу із сполучником jusqu’à, з підрядним 

причини із сполучниками parce que, Вживання складносурядних речень із 

сполучниками et, mais,.  

Морфологія. Вживання іменників у різних родах та числі. 

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного 

артикля. Вживання часткового та злитного артикля. Вживання нульового 

артикля та заміни. 

Дієслово. Утворення і вживання простих та складних  часових форм  

дієслів у Présent , Futur simple, Passé composé, Imparfait . 



Вживання Présent  у значенні теперішнього і минулого часу. 

Вживання Passé composé у бесіді і короткому повідомленні про те, що 

відбулося.  

Вживання Imparfait  у розповіді. 

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення і 

вживання ступенів порівняння прикметників .Узгодження прикметника з 

іменником. 

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння. 

Займенник. Вживання особових займенників . Вживання відносних 

займенників Вживання вказівних займенників. Вживання присвійних 

займенників. Вживання адвербальних займенників en  та  y  . 

Прийменник. Вживання прийменників з керуванням.  

Б. Для читання 
Вступники повинні розпізнавати та розуміти при читанні інформативні 

групи, основні випадки вживання інфінітива, дієприслівникових форм, часові 

форми дієслова. 

Складнопідрядні речення з підрядними часу і сполучником que,  у яких 

попередня дія виражена дієсловом в Plus-que-parfait, а наступна – Futur 

simple,Futur dans le passé. 

 Речення з пасивною структурою. Речення з різними конструкціями. 

Partіcipe présent, Participe passé у ролі означення. Поширене речення, що 

містить  дієприкметникові  звороти   Partіcipe présent, Participe passé. 

 

 

 

 



 (Les sujets parlés de la discipline "Le français selon la direction professionnelle" pour les 

étudiants de la spécialité  

(Le tourisme et la récréation) 

 

(Розмовні теми з дисципліни «Французька мова за професійним спрямуванням» для 

студентів спеціальності  

Туризмознавство (туризм і рекреація) 

 

1.  Le tourisme en Europe comme un important facteur de l'économ. (Туризм у Європі як 

важливий фактор економіки). 

2. Les buts de voyages les plus plus préférés  en Europe.(Найулюбленіші цілі подорожі в 

Європі). 

3. Le tourisme en Ukraine.(Туризм на Україні). 

4.  Le tourisme en France. (Туризм у Франції). 

5. Le manager de tourisme (Менеджер  туризму). 

6.  Le voyage, le congé, les vacances. (Подорож, відпустка, канікули). 

7.  La notion "WELLNESS" dans la branche du tourisme. (Поняття „WELLNESS“ в 

галузі туризму). 

8.  La notion "SPA" dans la branche du tourisme. (Поняття „SPA“ в галузі туризму).  

9.  Le travail dans le bureau touristique.(Робота в туристичному бюро). 

10.  Le tourisme - Le Séjour - Le Service. (Туризм – Перебування – Сервіс). 

11.  Les innovations occidentales dans le tourisme. (Західні інновації в туризмі). 

12.  Les sanatoriums, les stations balnéaires en Transcarpatie.(Санаторії, курорти на 

Закарпатті). 

13.  Le tourisme et la protection de l'environnement.(Туризм і захист навколишнього 

середовища). 

14.  La Transcarpatie comme une  zone touristique de loisirs.(Закарпаття як 

туристично-рекреаційна зона). 

15.  Le tourisme - Les Stratégies - Les Facteurs du succès.(Туризм – Стратегії – 

Фактори успіху). 

16.  La préparation du voyage. (Підготовка до подорожі).  

17.  Le tourisme étranger.(Іноземний туризм). 

18.  Les foires touristiques.(Туристичні ярмарки). 

19. Les structures et les organisations touristiques. (Структури і туристичні 

організації). 

20.  Les positions juridiques des touristes. (Правові позиції туристів).  

21. Les facteurs importants de la sécurité de l’activité vitale. (Важливі фактори безпеки 

життєдіяльності). 

22. Le rôle des langues étrangères à la réalisation des activités touristiques. (Роль 

іноземних мов при здійсненні туристичних заходів). 

23.  La profession le "Guide".(Професія «Екскурсовод»). 

24.  La commande du voyage par Internet.(Замовлення подорожі через Інтернет). 

25.  Les moyens auxiliaires dans le  tourisme.(Допоміжні засоби при веденні туризму). 

26.  Les types des voyages.(Види подорожей). 

27.  Le choix des moyens des  voyages.(Вибір транспортних засобів при поїздках). 

28. Le rôle du sport pendant le repos. (Роль спорту при відпочинку). 

29.  L'excursion dans  la ville. (Екскурсія по місту). 

30. Moukatchevo comme le but intéressant pour le  voyage . (Мукачево як цікава ціль для 

подорожі). 

 
 

 



Загальний лексико-граматичний тест 
 

1.le chou     2.le bateau-mouche 

  A.les chous     A.les bateaux-mouches 

  B.les choux     B.les bateaux-mouche 

        C.les bateau-mouches 

  

3.le   joujou     4.la  pomme  de  terre 

  A.les  joujous     A.les  pommes de  terre 

  B.les  joujoux     B.les  pommes de  terres 

                  C.les  pomme   de  terres 

 

 5.le  trou     6.l’arc-en-ciel 

  A.les  trous     A.les  arcs-en-ciel 

  B.les  troux     B.les  arcs-en-ciels 

        C.les  arc-en-ciels  

 

7.Le  produit  naturel.    8.Le  sourire  malin. 

    La  science……          La  femme……  

  A.naturèle     A.maline 

  B.naturelle     B.maligne 

 

9.Le  vieil  ami.    10.Le  pays  natal. 

       Les …... amis.         Les  pays ….. 

  A.vieils     A.nataux 

  B.vieux     B.natals 

 

11.Un  enfant   mignon.    12.L’ordre   formel. 

      Une  mine  ……                                             La  façon……. 

  A.mignonne     A.formelle 

  B.mignone     B.formèle 

 

13.Le  proverbe   oriental.   14.Le  geste   spécial. 

     Les  proverbes ……..          Les  gestes …….. 

 A.orientaux     A.spécials 

 B.orientals     B.spéciaux 

 

 15.L’avion  est …….rapide  que  le bateau. 

  A.plus  B.moins C.aussi 

 16.Le  loup  est……rusé  que  le  renard. 

  A.plus  B.moins C.aussi 

 17.Je  suis  sûr  que  Michèle  est  ……..intelligente  pour  comprendre  cette  

explication. 

  A.plus     B.moins    C.le  plus      D.la  plus      E.aussi F.trop      

G.assez 



  

          18.Le  journal  n’est   pas …. .épais  que  le   livre. 

  A.plus  B.moins C.aussi 

 19.Enfin  nous  avons  aperçu …… maison  avec …… .petit   jardin. 

  A.un  B.une  C.le  D.la   

 20……courage  de  cet  homme  m’a  surpris. 

  A.le  B.un  C.du 

21.Le  plancher  était  couvert … .tapis  épais. 

  A.d’un  B.du  C.de   

 22.Le  quai  était  plein …. .voyageurs  arrivés  par  le  train  de   Paris. 

  A.des  B.de 

 23.Les  maisons  étaient  ornées… .fleurs   artificielles. 

A.des  B.de 

24.Nous  sommes  entrés dans …. jardin  et  nous  avons vu  …..vieille  

femme. 

  A.un  B.une  C.le  D.la    

 25.Assis  sur  … .terrasse  du  café   il  commanda ….bière. 

  A.la  B.une  C.de  la 

 26.Les   Duval   étaient ……petits   bourgeois. 

  A.les  B.des  C.de 

 27.Les  toits   se   couvrirent……neige   abondante. 

  A.d’une B.de la  C.de 

 28.Nous  avons  remis  à ….femme…lettre  de  son  fils. 

   A.un  B.une  C.le  D.la 

 29.Elle   éprouvait …….sympatie    pour  lui. 

   A.une  B.de  la C.de 

 30.Je  ne  prends  pas …..thé. 

  A.du  B.de   C.le                 

   31.On … permettra d’y aller seul. 

                      A . le      B . lui      C  .la    D.  l’ 

      32.Vous allez ... apporte ce journal, ne ...oubliez pas ! 

      A . le      B . lui      C  .la    D.  l’ 

            33.Je viens de ... parler de cette affaire.          

                 A . le      B . lui      C  .la    D.  l’                 

34.Il ... aide à fair le ménage. 

                     A . le      B . lui      C  .la    D.  l’ 

 35.T’es-tu  habitué à  cette  vie ? 

      Non,je ne m’…..suis  pas  habitué. 

  A.y       B.en   C.à elle D.d’elle 

 36.Avez-vous  répondu  à  sa  lettre ? 

      Non,je   n’…..ai  pas  répondu. 

  A.y B.en   C.à elle D.d’elle 

 37.Ne  pensez  pas  à  ce  problème,je  vais  m’occuper. 

  A.y  B.en  C.à lui  D.de  lui 

 38.J’aurai demain,je vais……profiter  de  mon  mieux. 



  A.y  B.en 

 39.En  été  ils  se……baignés  dans   la   mer. 

  A.ont  B.sont 

 40.L’orchestre     de  Marseille (interpréter) « Les Quatre Saisons »  de         

Vivaldi. 

  A.a interprété  B.est interprété 

41.Tu   (se réveiller) à  sept   heures. 

  A.te réveille  B .te réveilles 

  42.Vous  (conjuguer)  le    être   au    présent. 

  A.conjuguez  B.conjugez 

  43.Demain  ils  (prendre)  le   train  de  8   heures. 

  A.prendront  B.prennent  C.prendrons 

 44.Je   suis  sûr  qu’ils  (vouloir)  passer  les  vacances   en    Crimée. 

  A.voudrons  B.voudraient  C.voudront 

  45.Les   savants  (obtenir)  de   bons    résultats. 

  A.sont obtenu  B.ont obtenus  C.ont obtenu 

  46.Je   vous  remercie   pour  le   service   que   vous  (rendre)  à   mon   ami. 

  A.avez rendus  B.avez rendu  C.êtes rendu 

 47.Ils  (se  serrer)  la    main. 

  A.se sont serré  B.se sont serrés 

 48.Les   larmes… baigné  son  visage. 

  A .ont   B.sont 

 49.Le  lendemain  il   (louer)  une  vielle  maison  dans  la  banlieu  de  la  ville. 

  A.a   loué  B.est  loué 

 50.Ils  (finir)  leur  travail  à  temps. 

  A.finient  B.finissent  C.finit 
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