
Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 рік з іноземної мови (французька мова) 
Номер та зміст завдання Відповідність завдання 

програмі ЗНО 2009 року, 
затвердженій Міністерством 
освіти і науки України 
(знання, навички та вміння, 
що перевіряються) 

 

Розуміти зміст прочитаного, 
знаходити основну 
інформацію у текстах 
різнопланового характеру 
(записка). 
. 

 

Розуміти зміст тексту (стаття 
рекламного характеру), 
знаходити інформацію 
відповідно до завдання; 
виділяти детальну інформацію 
про осіб, факти, події тощо. 
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Розуміти зміст тексту (стаття з 
газети), знаходити інформацію 
відповідно до завдання; 
виділяти детальну інформацію 
про осіб, факти, події тощо. 

 

Розуміти зміст прочитаного, 
знаходити основну 
інформацію у текстах 
різнопланового характеру 
(коротке повідомлення з 
газети). 
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Розуміти зміст тексту (коротке 
повідомлення з газети), 
знаходити інформацію 
відповідно до завдання; 
виділяти детальну інформацію 
про осіб, факти, події тощо. 

 

Переглядати текст (рекламне 
оголошення з газети)  з метою 
пошуку необхідної інформації 
для виконання певного 
завдання. 
. 
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Розуміти зміст тексту (лист 
рекламного характеру), 
знаходити інформацію 
відповідно до завдання; 
виділяти детальну інформацію 
про осіб, факти, події тощо. 

 

Розуміти зміст тексту (стаття з 
газети), знаходити інформацію 
відповідно до завдання; 
виділяти детальну інформацію 
про осіб, факти, події тощо. 
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Розуміти зміст тексту (стаття з 
мережі Інтернет), знаходити 
інформацію відповідно до 
завдання; виділяти детальну 
інформацію про осіб, факти, 
події тощо. 

 

Переглядати текст (стаття з 
газети)  з метою пошуку 
необхідної інформації для 
виконання певного завдання. 
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Розуміти зміст тексту 
(метеорологічне зведення), 
знаходити інформацію 
відповідно до завдання; 
виділяти детальну інформацію 
про осіб, факти, події тощо.. 

 

 
 
 
 
Переглядати текст (рекламне 
оголошення з газети)  з метою 
пошуку необхідної інформації 
для виконання певного 
завдання. 
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Розуміти зміст тексту (лист з 
рубрики «Листування читачів» 
газети «Métro»), знаходити 
інформацію відповідно до 
завдання; виділяти детальну 
інформацію про осіб, факти, 
події тощо. 

 

Розуміти зміст прочитаного, 
знаходити основну 
інформацію у текстах 
різнопланового характеру 
(рекламний проспект 
туристичної агенції). 
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Розуміти зміст прочитаного, 
знаходити основну 
інформацію у текстах 
різнопланового характеру 
(стаття із науково-
популярного журналу) 

 

Розуміти зміст тексту (стаття з 
газети), знаходити інформацію 
відповідно до завдання; 
виділяти детальну інформацію 
про осіб, факти, події тощо. 
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Розуміти зміст прочитаного, 
знаходити основну 
інформацію у текстах 
різнопланового характеру 
(особисті нотатки) 

 

Переглядати текст (стаття з 
газети)  з метою пошуку 
необхідної інформації для 
виконання певного завдання. 
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Розуміти зміст прочитаного, 
знаходити основну 
інформацію у текстах 
різнопланового характеру 
(лист з рубрики «Листування 
читачів» газети «Métro») 

 

Переглядати текст(купон із 
газети)  з метою пошуку 
необхідної інформації для 
виконання певного завдання. 
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Уміння правильно і відповідно 
до ситуації використовувати 
певні лексичні одиниці 
(частини мови)правильно 
використовувати лексичні 
одиниці; розрізняти значення 
окремих лексичних одиниць 
відповідно до контексту. 
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Правильно використовувати 
граматичні форми відповідно 
до контексту. 
33 уживання займенникового 
дієслова у часовій формі passé 
composé de l’indicatif 
34 уживання дієслова у часовій 
формі présent de l’indicatif 
35 уживання дієслова у часовій 
формі passé immédiat de 
l’indicatif 
36 уживання займенникового 
дієслова у часовій формі passé 
composé de l’indicatif 
37 основні випадки уживання 
артикля 
38 уживання дієслова у 
заперечній формі 
39 уживання прикметників у 
жіночому роді та множині 
40 уживання дієслова у часовій 
формі imparfait de l’indicatif 
41 уживання дієслова у часовій 
формі imparfait de l’indicatif 
42 утворення множини 
іменника (особливий випадок 
творення) 
43 уживання дієслова у 
питальній формі та часовій 
формі passé composé de 
l’indicatif 
44 уживання дієслова у часовій 
формі futur simple de l’indicatif 
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Уміння передати у письмовій 
формі необхідну інформацію, 
правильно, з урахуванням 
соціокультурних відмінностей 
оформити і написати 
особистого листа, вітальну 
листівку, оголошення, 
повідомлення, нотатки тощо. 
Уміння правильно відповідно 
до ситуації використовувати 
певні лексичні одиниці 
(частини мови), включаючи 
ряд фразеологічних зворотів та 
відповідні граматичні форми. 

 


