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Вступний іспит з іноземної мови передбачає комплексну перевірку засвоєння 
основних аспектів системи мови і уміння практичного застосування набутих 
знань. Об'єктами контролю є лексичний і граматичний аспекти іншомовної 
комунікації, а також читання як вид мовленнєвої діяльності.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки 
України, іспит з іноземної мови ґрунтується на вимогах рівня володіння іноземною мовою 
В 2, зміст яких відповідає положенням «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 
освіти».

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної 
комунікативної компетентності уніфікується за видами і формами виконання та 
враховує особливості іноземної мови (англійська, німецька, французька).

Об’єктом контролю є читання як комунікативне вміння, а також лексичний і 
граматичний аспекти іншомовної комунікації через використання мови. 
Дискретні лексичні одиниці та граматичні структури не є об’єктом контролю.

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного 
мовлення та відповідає сферам і тематиці, зазначеним у навчальній програмі.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ТЕСТУ ВСТУПНОГО 
ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ЧАСТИНА І 
ЧИТАННЯ

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетентності в 
читанні орієнтуються на різні стратегії: з розуміння 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 (рівень В2).

Тести можуть містити візуальну інформацію до змісту, що допоможе кандидату 
визначити мету повідомлення. У більших за обсягом автентичних текстах, які 
можуть бути представлені у вигляді фрагментів із брошур, журнальних оголошень 
або інформації з веб-сторінок, запитання, спрямовані на пошук окремих фактів, 
повинні стосуватися інформації, з якою кандидати можуть зустрітись у реальних 
ситуаціях спілкування. Послідовність сформульованих запитань відповідає логіці 
появи цієї інформації в тексті.

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

Загальний обсяг текстів складає 2100 слів (рівень В2).

Вимоги до практичного володіння умінням читати (В2)
1) розуміти деталі, думку та ставлення автору у тексті, визначити мету, ідею 

висловлення;
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2) вміти відтворювати зв’язність та послідовність логічних зв’язків у тексті. 
Типи текстів:
1) розуміти статті із періодичних видань (особисті листи, листівки, 

інформаційні як друковані, так і електронні повідомлення тощо);
2) розуміти розклади (занять, руху поїздів тощо);
3) розуміти смисл інформації рекламних матеріалів;
4) розуміти меню, кулінарні рецепти;
5) розуміти програми (телевізійні, радіо тощо);
6) розуміти інформаційно-вказівні знаки, вивіски;
7) розуміти інструкції на товарах широкого вжитку; інформацію на упаковках з 

продуктами харчування.
Форми завдань:
1) завдання множинного вибору до кожного тексту (вибір однієї правильної 

відповіді з трьох);
2) завдання альтернативного вибору (правильно / не правильно);
3) завдання множинного вибору до тексту (вибір однієї правильної відповіді з 

чотирьох);
4) завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті (вибір однієї 

правильної відповіді з чотирьох запропонованих).

ЧАСТИНА ІІ 
ВИКОРИСТАННЯ МОВИ 

Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом
У текстах оцінюються сформованість мовних умінь та навичок, а також якість 

засвоєння лексичного і граматичного матеріалу у кандидатів. Кандидат володіє 
необхідним запасом словникового складу та граматичного матеріалу, вміє 
аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова, розуміє 
значення слів відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки між частинами тексту. 

Типи текстів:
Автентичні тексти (відповідно до рівня В2 Загальноєвропейських Рекомендацій 

з мовної освіти), невеликі за обсягом. Обсяг текстів складає 500-550 слів (рівень В2).
Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними 

навчальними програмами. У текстах використовуються зразки писемного мовлення 
іноземної мови. Тест складається з коротких текстів та завдань до них.

Форми завдань:
1) із вибором однієї правильної відповіді;
2) на заповнення пропусків у тексті.

ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ
І. Особистісна сфера

Повсякденне життя и його проблеми.
Сім’я. Родинні стосунки.
Характер людини.
Режим дня.
Здоровий спосіб життя.
Дружба. Любов.
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Стосунки з однолітками, в колективі.
Світ захоплень.
Дозвілля, відпочинок.
Особистісні пріоритети.
Плани на майбутнє, вибір професії.

II. Публічна сфера 
Навколишнє середовище.
Життя в країні, мова якої вивчається.
Подорожі, екскурсії.
Культура та мистецтво в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Засоби масової інформації.
Молодь і сучасний світ.
Людина і довкілля.
Одяг.
Покупки.
Харчування.
Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.
Україна у світовій спільноті.
Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Видатні діячі історії та культури в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Визначні об’єкти історичної та культурної спадщини в Україні та в країні, мова якої 
вивчається.
Музеї, виставки.
Кіно, телебачення.
Обов’язки та права людини.
Міжнародні організації, міжнародний рух.

III. Освітня сфера 
Освіта, навчання, виховання.
Студентське життя.
Улюблені навчальні дисципліни.
Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Іноземні мови у житті людини.

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР (не є об’єктом контролю):
Іменник: власні й загальні, обчислювані та необчислювані, абстрактні 

конкретні та речові.
Категорія числа. Форми множини.
Категорія відмінка. Присвійна форма родового відмінка.

Артикль: означений та неозначений. Вживання артикля.
Прикметник: категорія ступеня порівняння.
Займенник: види займенників.
Дієслово: теперішній час. Утворення і вживання теперішнього часу.

Основні часові форми минулого часу.
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Основні часові форми майбутнього часу.
Пасивний стан: утворення, значення і вживання.

Прислівник: категорія ступеня порівняння.
Числівник: кількісні та порядкові числівники.
Прийменник: види прийменників.
Сполучник: види сполучників.
Речення: порядок слів. Види речень.

Розповідні, питальні та спонукальні речення.
Типи питань: загальне (так/ні), спеціальне, альтернативне, розділове.
Стверджувальні та заперечні речення.
Умовні речення.

Пряма і непряма мова.
Словотворення.

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (не є об’єктом контролю):
Лексичний мінімум кандидата складає 2500 одиниць, відповідно до тематики 

ситуативного спілкування, передбаченої чинними навчальними програмами. Це 
загальновживані слова, які зазвичай використовують носії мови у повсякденних 
ситуаціях спілкування.

Структура екзаменаційного білету

Вступний іспит передбачає виконання тесту (загальна кількість завдань тесту -  
42), який складається з двох частин:

Частина І «Читання» (Завдання 1-4) містить 22 завдання різних форм.
Частина ІІ «Використання мови» (Завдання 5 та Завдання 6) містить 20 

завдань.
Тест складається із завдань трьох форм:
1. Завдання на встановлення відповідності (Завдання 1: № 1-5, Завдання 3: № 

11-16).
У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із 

наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до 
відповідей або відповіді до запитань.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Завдання 2: № 6-10). 
Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише

один правильний.
3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (Завдання 4: № 17-22, Завдання 

5: № 23-32, Завдання 6: № 33-42).
У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/ 

частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів.
Письмова робота виконується протягом 60 хв.

Рекомендований розподіл балів відповідно до схеми нарахування балів за 
виконання завдань тесту в екзаменаційному білеті з іноземної мови:

1. Завдання на встановлення відповідності оцінюється:

5



Завдання 1: № 1-5 в 0 або 4 бала: 4 бала -  за правильно встановлену 
відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або вказано 
більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано;

Завдання 3: № 11 -16 в 0 або 5 балів: 5 балів -  за правильно встановлену 
відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або вказано 
більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється:
Завдання 2: № 6-10 в 0 або 4 бала: 4 бала, якщо вказано правильну відповідь; 0 

балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або 
відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється:
Завдання 4: № 17-22 в 0 або 5 балів: 5 балів, якщо вказано правильну відповідь; 

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, 
або відповіді на завдання не надано.

Завдання 5: № 23-32 в 0 або 5 балів: 5 балів, якщо вказано правильну відповідь; 
0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, 
або відповіді на завдання не надано.

Завдання 6: № 33-42 в 0 або 5 балів: 5 балів, якщо вказано правильну відповідь; 
0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, 
або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, за умови виконання всіх 
завдання тесту, -  200.

Рекомендована література 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

1. ЕпдІізЬ УосаЬиІагу іп Ц§е. Рге-іпіегтедіаіе апд Іпіегтедіаіе. -  СатЬгідде : 
СатЬгідде Шіуегзііу Рге§8, 2008. -  263 р.

2. Епіегргізе 3. Соигзе Ьоок / V. Еуаш, J. БооІеу. -  Ехрге§8 РиЬІізЬіпд, 2007. -  200
р.

3. Епіегргізе 3. ^огкЬоок / V. Еуаш, J. БооІеу. -  Ехрге§8 РиЬІізЬіпд, 2007. -  84 р.
4. Епіегргізе 3. О гаттаг  / V. Еуаш, J. БооІеу. -  Ехрге§8 РиЬІізЬіпд, 2007. -  160 р.
5. Епіегргізе 4. Соигзе Ьоок / V. Еуаш, J. БооІеу. -  Ехрге§8 РиЬІізЬіпд, 2007. -  200

р.
6. Епіегргізе 4. ^огкЬоок / V. Еуаш, J. БооІеу. -  Ехрге§8 РиЬІізЬіпд, 2007. -  84 р.
7. Епіегргізе 4. Огашшаг / V. Еуаш, J. БооІеу. -  Ехрге§8 РиЬІізЬіпд, 2007. -  160 р.
8. Оеі 200! Е х ат  соигзе Гог Пкгаіпе Воок 1 / Магїа Кодзішка, Ьупёа Её^агёз, 

М аІсоІт Мапп, Зіеуеп ТауІоге-Кпо^Іез. -  МастіІІап Едисагіоп, 2016. -  145 р.
9. Оеі 200! Е х ат  соигзе Гог Пкгаіпе Воок 2 / Магїа Кодзішка, Ьупёа Её^агёз, 

М аІсоІт Мапп, Зіеуеп ТауІоге-Кпо^Іез. -  МастіІІап Едисагіоп, 2016. -  174 р.
10. МізгІаІ Магіш Те§І8 іп ЕпдІізЬ ТЬетаІіс VосаЬи1агу: Іпіегтедіаіе апд 

Аёуапсеё ЬеуеІ. -  ^ а г зга ^ а  : ^ у д а ^ п іс і^ а  ЗгкоІпе і Регіадодісгпе, 2008. -  351 р.
11. Иеаё^ау: Іпіегтедіаіе. Зіигіепі’з Ьоок / 8оаг§ Ь. апд 8оаг§ J. -  ОхГогд : 

2006 -  160 р.
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12. Неад^ау : Іпіегтедіаіе. ^огкЬоок шШ кеу / 8оаг§ Ь. апд 8оаг§ J. -  
ОхГогд : 2006 -  87 р.

Ресурси мережі Іпіегпеі

1. МастіІІап Едисаііоп. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : 1Шр://\у\у\у. 
тастіІІапикгаіпе. сот/1еас1іег§/де1-200/

2. Освіта.иа. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : ЩраУ/гпо.оауііа. 
иа/епаІівЬ/

3. ЗНО Клуб Всеукраїнський портал до підготовки ЗНО. [Електронний ресурс].
-  Режим доступу : 1Шр5://2посІиЬ.сот/апдІіу5ка-тоуа/882-Іек5іс1іпіі-тіпітит-(іІуа- 
2по-2-апдІіі§ коіі-тоуі.ЬітІ

4. ЗНО. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : Ьіір5://гпо-Ьоок5.сот.иа/Ьо 
ок§/5еагс1/саіедогу/71

5. Тесты ЗНО онлайн. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : 1іір://2по.со. 
иа/иа/гпо-апдІіузка-тоуа.ЬітІ

6. Видавництво «Підручники та підручники». [Електронний ресурс]. -  Режим
доступу : Ьіір5://рр-Ьоок5.сот.иа/тиІіітедііпіі-додаіок-до-ро5іЬпіка-апдІіі§ка-тоуа-
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Зразки екзаменаційних завдань 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

Та8к 1. Кеагї Ше іехі8 Ьеіо^. МаіеЬ еЬоіее8 (А-Н) іо (1-5). ТЬеге аге Шгее 
еЬоіее8 уои йо поі пеей іо и8е.

Богіу Ьапдиаде
1__________

8Ьакіп§ Ьапдз із а роІііе дезіиге іпдісаііпд ГгіепдзЬір апд ассеріапсе. Аі опе ііше, ЬоуеVег, 
шееііпд у і і і  а зігапдег агоизед зизрісіоп апд Геаг. То ргеVепі еасі оііег Ггош зиддепІу аііаскіпд, 
зігапдегз jотед  г ід і  Ьапдз аз а рІедде оГ поп-а§§геззіоп, ііиз дешопзігаііпд ііа і пеіііег рагіу уаз
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аЬоиі іо изе а ^еароп. НапгізЬакіпд із по^ іЬе асііуііу ргасіізегі Ьу ЬоіЬ теп  апгі ^ошеп поі опіу іо 
дгееі опе апоіЬег, Ьиі іо зеаі а сопігасі аз ^еіі.
2 __________

Тке Атегісап “ОК” зідп, Іке j о т т §  оГ Іке ІкитЬ апгі ГогеГіпдег іп а сігсіе, іпгіісаІез ІкаІ аіі із 
^еіі ог регГесІ. Тке “ОК” зідп ас^ш^её іІз тогіегп соппоІаІіоп Ггот Іке апсіепІ ^огЫ, ^Ьегеіп іЬе 
сігсіе іізеіГ ̂ аз опе оГ іЬе оігіезі апгі т о з і со т т о п  зутЬоіз Гог регГесііоп. ТЬе Vе̂ Ьа1 ехргеззіоп “ОК”
із паііуе іо іЬе Шііегі 8іаіез апгі ^аз Гогтегі іп зиррогі оГ іЬе іеііег “О” іпгіісаІіпд ІкаІ зотеІкіпд ^аз аз 
регГесі аз а сігсіе.
 3 _________

^Ьеп поі изегі іп ЬіісЬЬікіпд, іЬе іЬитЬз-ир дезІиге іп Атегісап сиіІиге іурісаііу іпгіісаІез “I ііке 
ІкаІ”, ^кііе Іке ІкитЬз-гіо^п дезіиге іпгіісаіез уоиг педаііуе Гееііпдз іо^аггіз зотеіЬіпд. ТЬе дезіиге 
Ьаз Ьееп ііпкегі іо іЬе ііт е  оГ іЬе Котап агепа, ^Ьеге іЬе етрегог зиррозегііу оггіегегі ііГе ог гіеаіЬ Гог а 
діагііаіог Ьу іигпіпд іЬитЬз ир ог іЬитЬз гіо^п.
 4_________

Сгоззіпд опе’з Гіпдегз зегуез аз ргоІесІіоп Ггот Ьагі іиск ог Ггот Іке репаіІіез аззосіаІегі ш іЬ 
іуіпд. ТЬиз, ^Ьеп реоріе шзЬ Гог доогі іиск, іЬеу сгозз іЬеіг Гіпдегз, апгі ^Ьеп іЬеу шзЬ поі іо Ье Ьеігі 
ассоипіаЬіе Гог а ііе, іЬеу сгозз іЬеіг Гіпдегз апгі Ьігіе іЬеіг агтз ЬеЬіпгі іЬеіг Ьаскз іо поі іеі оп іЬаі іЬеу 
аге іуіпд.
 5_________

Ву зііскіпд оиі іЬеіг іопдиез, реоріе геасі іо зііиаііопз іЬаі тау  Ье ипріеазапі Гог іЬет. 8исЬ 
гіізріауз іпгіісаіе іаидЬіпд ог геjесйоп. Рог ехатріе, сЬіігігеп оГіеп зііск оиі іЬеіг іопдиез іо іеазе еасЬ 
оіЬег. Ог, іЬеу тау  аізо зііск оиі іЬеіг іопдиез іп геасііоп іо асііуіііез гедиігіпд сіозе сопсепігаііоп; 
Ьепсе, іЬе іопдие-зЬошпд оГ сЬіігігеп Госизегі оп іЬеіг Ьоте^огк.

А Соуег Ьагі ЬгеаіЬ 
В 8Ьо^ іЬаі уои аге т о п д  
С 8Ьо^ іЬаі еуегуіЬіпд із Гіпе 
Б Іпгіісаіе арргоуаі ог гіізарргоуаі 
Е Макіпд Гип ог jиз  ̂Ьеіпд Госизегі 
Р Іпгіісаііпд а Гееііпд оГ Ьеіріеззпезз 
С Оиаггі адаіпзі педаііуе сопзедиепсез 
Н Бетопзігаіе уоиг реасеГиі іпіепііопз

Та8к 2. Кеай Ше Іехі Ьеіо^. Рог дие8ііоп8 (6-10) сЬоо8Є Ше еоггееі ап8^ег (А, 
В, С ог Б).

Рогдеі ^ Ь а і Уои Кпо^ АЬоиі Соогї 8іигіу НаЬіі8
ВУ В Е т Ы С Т  САКЕУ

Буегу 8еріетЬег, тііііопз оГ рагепіз ігу а кіпгі оГ рзусЬоіодісаі ^іісЬсгаГі, іо ігапзГогт іЬеіг 
зиттег-діагегі сатрегз іпіо Гаіі зіигіепіз, іЬеіг уігіео-Ьи§з іпіо Ьоок^огтз. Агіуісе із сЬеар апгі аіі іоо 
Гатіііаг: Сіеаг а диіеі ^огк зрасе. 8ііск іо а Ьоте^огк зсЬегіиіе. 8еі доаіз. 8еі Ьоипгіагіез. Бо поі ЬгіЬе 
(ехсері іп етегдепсіез).

Апё скеск оиі Іке сіаззгоот. ^оез Jипіо^,з іеагпіпд зІуіе таІск Іке пе^ Іеаскег’з арргоасЬ? Ог 
іке зскооі’з ркііозорку? МауЪе іИє сЫЫіш ’і “а дооё /ог іИє зскооі.

8исЬ іЬеогіез Ьауе гіеуеіорегі іп рагі Ьесаизе оГ зкеісЬу егіисаііоп гезеагсЬ іЬаі гіоезп’І оГГег сіеаг 
диігіапсе. 8іигіепі ігаііз апгі іеасЬіпд зіуіез зигеіу іпіегасі; зо гіо регзопаііііез апгі аі-Ьоте гиіез. ТЬе 
ігоиЬіе із, по опе сап ргегіісі Ьо^.

Уеі іЬеге аге еГГесііуе арргоасЬез іо іеагпіпд, аі іеазі Гог іЬозе ^Ьо аге тоііуаіегі. Іп гесепі уеагз, 
содпіііуе зсіепіізіз Ьауе зЬо^п іЬаі а Ге^ зітріе іесЬпідиез сап геііаЬіу ітргоуе ^Ьаі таііегз тозі: 
Ьо^ тисЬ а зіигіепі іеагпз Ггот зіигіуіпд.

ТЬе Гіпгііпдз сап Ьеір апуопе, Ггот а ГоигіЬ дгагіег гіоіпд іопд гііуізіоп іо а геіігее іакіпд оп а пе^ 
іапдиаде. Виі іЬеу гіігесііу сопігагіісі тисЬ оГ іЬе соттоп  ^ізгіот аЬоиі доогі зіигіу ЬаЬііз, апгі іЬеу 
Ьауе поі саидЬі оп.
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Рог іпзіапсе, іпзіеад оГ зііскіпд іо опе зіиду Іосаііоп, зішрІу аІіегпаііпд іЬе гоош уЬеге а регзоп 
зіидіез ішргоVез геіепііоп. 8о доез зіидуіпд дізііпсі Ьиі геІаіед зкіІІз ог сопсеріз іп опе зііііпд, гаіЬег 
іЬап Госизіпд іпіепзеІу оп а зіпдІе іЬіпд.

“№е каVе кпо^п Іке8е ргіпсір1е8 Гог 8оте Ііте, апд іІ’8 іпІгі§шп§ ІкаІ 8скоо18 доп’І ріск ікет ир, 
ог ІкаІ реоріе доп’І 1еагп Ікет Ьу Ігіа1 апд еггог,” 8аід КоЬегІ А. Вjогк, а рзусЬоІодізі аі іЬе Ш ^егзііу 
оГ СаНГогпіа, ^0 8  Ап§еіе8. “Іп8Іеад, ^ е  ^аік агоипд уііЬ аІІ зогіз оГ ипехашіпед ЬеІіеГз аЬоиі уЬаі 
^огк8 Ікаї аге тІ8Іакеп”

6. іЬе 1 зі рагадгарЬ іЬе аиіЬог адVІзез рагепіз КОТ і о __________ .
А ЬеЬаVе іп а дізЬопезі уау іп огдег іо деі ап адVапіаде 
В оГГег а сЬіІд зошеіЬіпд іп геіигп Гог зіидуіпд 
С деІіЬегаіеІу іеІІ а сЬіІд зошеіЬіпд іЬаі із поі ігие 
Б таке а сЬіІд ГееІ диіІіу Гог зошеіЬіпд Ье/зЬе Ьаз допе

7. Ассогдіпд іо іЬе іехі уЬісЬ оГ іЬе ГоІІоуіпд із іЬе шаіп ргоЬІеш рагепіз Гасе іп 8еріетЬег?
А Тгуіпд іо едисаіе сЬіІдгеп уііЬ ІіііІе шопеу 
В Ьоокіпд Гог уауз іо таке сЬіІдгеп геад шоге 
С СЬоозіпд а зиііаЬІе зсЬооІ Гог іЬеіг сЬіІдгеп 
Б Тигпіпд їкеіг скі1дгеп’8 аіїепїіоп Іо 8Іидуіп§

8. ТЬе аиіЬог шепііопз аІІ оГ іЬе ГоІІоуіпд ЕХСЕРТ________ .
А едисаііоп гезеагсЬ із Ггадшепіагу 
В ішргоVІп§ Іеагпіпд зіуІез із диііе еазу 
С іеасЬегз оГіеп ідпоге гезеагсЬ оп доод зіиду ЬаЬііз 
Б еІдегІу реорІе гагеІу ЬепеГіі Ггош пеу Іеагпіпд іесЬпідиез

9. Ву 8ауіпд “МауЪе іке скіШ іж ’і а ‘доод /іі’ /ог іке зскооГ, Іке аиІког ітр1іе8 ІкаІ_______
А Іке 8ІидепІ І8п’І ІаіепІед епоидк Іо Ье ассерІед Ьу Іке 8скоо1 
В іЬе сЬіІд із поі ЬідЬІу шоіІVаіед іо зіиду аз гедиігед Ьу іЬе зсЬооІ 
С Іке 8ІидепІ’8 іеагпіпд зіуІе діГГегз Ггош іЬе іеасЬіпд арргоасЬ аі зсЬооІ 
Б іЬе сЬіІд Іаскз іЬе рЬузісаІ зігепдіЬ песеззагу Гог іпіепз^е зіидіез аі зсЬооІ

10. Тке ^огд “ікєт” іп 1іпе 25 геГег8 Іо ___________.
А ргіпсірІез 
В реорІе 
С ігіаІ апд еггог 
Б зсЬооІз

Та8к 3. Кеай іЬе іехі8 Ьеіо^. МаіеЬ сЬоісе8 (А-Н) іо (11-16). ТЬеге аге і^о  
сЬоісе8 уои йо поі пеей іо и8е.
11. 12.

13.
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ТЬе Гоїіотпд агіуегіІ8ешепі оГГег8__________ .
А Іоигз регГесІіу зиіІегі Гог зіпдіе Ігауеііегз 
В а Ігауеі Ьу а тогіегп сотГогІаЬіе ріапе 
С уои Іо рагІісіраІе іп а Ігеазиге ЬипІ 
Б ап оррогІипіІу Іо гіізсоуег Еигоре Ьу Ігаіп 
Е зідЬізееіпд Іоигз гоипгі зоте апсіепІ сіІіез 
Е уои Іо ріап уоиг о^п сіІу зідЬізееіпд Іоиг 
С а сЬапсе Іо ехрегіепсе пе^ ріасез оп ГооІ 
Н ехсіІіпд сгиізез аЬоаггі а гасіпд уасЬі

Та8к 4. Кеагі 1Ье ІехІ Ьеіо^. СЬоо8е Ггот (А-Н) Ше опе ^ЬісЬ Ье8І ГІІ8 еасЬ 
8расе (17-22). ТЬеге аге І^о сЬоісе8 уои гіо поІ пеегі Іо и8е.

100 Уеаг8 ОМ апгі 8ііН Боіпд Нег Віі Гог ОіЬег8
100-уеаг-оігі ^ошап ^Ьо із зІііі ап асІіуе уоіипІеег аІ Ьег іосаі ЬозріІаі Ьаз уо^егі Іо кеер доіпд.
ВеІІу Ьо^е, (17 )________ , ^аз а^аггіегі ІЬе МетЬег оГ ІЬе Оггіег оГ ІЬе ВгіІізЬ Етріге 12 уеагз

адо Гог Ьег сопігіЬиііоп Іо іЬе ^ о т е п ’з Коуаі Vо1ип а̂ у̂ 8егуісе, а сЬагііу іЬаі ргоуігіез а гапде оГ 
зегуісез Гог уиіпегаЬіе реоріе ^Ьо тідЬі оіЬ етізе Гееі іопеіу.

8Ье зІііі Ьеірз оиІ аІ Ьег іосаі ^ К У 8 зЬор аІ Норе НозріІаі, 8аіГоггі, (18 )________ зо ІЬаІ іІ сап
оГГег зегуісез Ггот теаіз оп ^Ьееіз Гог еігіегіу реоріе Іо ^еіГаге сепІгез Гог зоігііегз іп ІЬе Агту.

ТЬе асІіуе іагіу, (19 )________ апгі Ьагі Іо аІІепгі ап ореп-аіг зсЬооі, із аізо зІііі іпуоіуегі ш іЬ ІЬе
Оігі Оиігіез, 89 уеагз аГІег зЬе Гігзі ]оіпегі.

Мізз ^о^е заігі: “І’уе Ьееп іп іЬе диігіез зіпсе I ^аз 11. I ^аз уегу іпіегезіегі іп іі апгі I изегі Іо до 
сатріпд апгі ^аікіпд. I ^аз а Ьіі оГ ап оиігіоог дігі ^Ьеп I ^аз уоипдег”

8Ье ргодгеззегі Іо Ьеіпд а диігіе іеагіег, а гоіе іп ^ЬісЬ зЬе іпІгогіисегі Ьипгігегіз оГ Іеепаде дігіз Іо 
ІЬе огдапізаІіоп, гиппіпд аппиаі сатріпд Ігірз, апгі із зІііі а тетЬ ег оГ ІЬе ТгеГоіі Оиіігі, ап огдапізаІіоп 
оГ тоге іЬап 20,000 тетЬегз (20)________ .

8Ье заігі: “Гуе Ьееп іпуоіуегі шіЬ іЬе ^ К У 8 Гог 34 уеагз апгі I зіііі гіо ЬаІГ а гіау а ^еек.”
8Ье пеуег таггіегі ог Ьагі сЬіігігеп, ЬиІ Ьег перЬе^ Реіег Ьо^е зауз (2 1 )________ апгі Ьакез

гіогепз оГ сакез Гог геіаііуез.
Мг. ^о^е заігі: “8Ье Ьаз а таззіуе сігсіе оГ Ггіепгіз апгі ^ е  аіі іЬіпк зЬе із тагуеііоиз. I іЬіпк зЬе 

іоуез Ьеіпд асііуе. 8Ье гіоезп’і ііке зііііпд агоипгі гіоіпд поіЬіпд.”
Мізз Ьо^е Ьагі а гип оГ ассігіепІз ЬеГоге Ьег ЬігіЬгіау, зрепгііпд а ^еек іп ЬозріІаі аГІег а Гаіі аІ 

Ьоте апгі зиГГегіпд ^ЬіріазЬ іп а саг ассігіепі ^Ьііе Ьеіпд гігіуеп іо Ьег перЬе^’з Ьоизе. Виі (22) 
________ апгі тоге ІЬап 100 Ггіепгіз апгі геіаііуез Іигпегі ир Іо сопдгаІиіаІе Ьег оп Ьег сепІепагу.

8Ье заігі: “I іЬіпк іі’з уегу доогі іо Ье 100. Гуе ещоуегі аіі т у  ііГе.”

А ^ЬісЬ гаізез топеу Гог ІЬе сЬагіІу 
В зЬе Ьагі а рагІу Іо сеіеЬгаІе 
С зЬе аі^ауз іікегі сЬіігігеп уегу тисЬ 
Б ^Ьо Ьаз зрепІ Ьег ііГе уоіипІеегіпд
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Е ^Ьо ^аз сопзідегед а зіскІу сЬіІд 
Р ^Ьо із кпо^п Гог Ьег деІісіоиз сакез 
С ^Ьо ЬаVе Ьееп іпVо1Vед шіЬ іЬе Оиідез ог 8соиіз 
Н зЬе зрепдз Іоіз оГ ііт е  шіЬ іЬе ГашіІу

Та8к 5. Кеай іЬе іехі Ьеіо^. Рог дие8ііоп8 (23-32) сЬоо8е іЬе соггесі аш ^ег 
(А, В, С ог Б).

МаісЬ Магіе Іі іп Неауеп
Аз I заі зірріпд а сир оГ Іеа аІ т у  8І8Іег ^огІ8’ кои8е, т у  кшЬапд, Вгіап, (2 3 )________ т у  еуе

апд Г1а8кед т е  а ш де 8ті1е. Вгіап’8 еуе8 кад 1іІ ир ^кеп ке 8а^ Міскае1, оиг перке^, р1ауіпд шІк а 
ріІе оГ сгаГі таісЬзііскз, аііешрііпд іо шаке а Ьоизе.

“Но^ аЬоиІ а (24)_____  ___?” ке 8аід Іо Міскае1. ‘̂ о и  таке а кои8е апд Г11 таке а 1іІІ1е ЬоаІ”.
Іп а соирІе оГ Ьоигз іЬе раіг Ьад сиі, сгаГіед апд дІиед іЬе таісЬзііскз іодеіЬег апд іЬе іазк ^аз
сотр1еІе. “І’т  доіпд Іо са11 Іке ЬоаІ Наге1,” Вгіап 8аід ргоид1у. ТкаІ ^аз ^Ьеп Ьіз (25)________ геаІІу
зіагіед.

№е Гоипд а ЬоЬЬу зЬор іЬаі зоІд шодеІІіпд таісЬзііскз, апд ^ е зооп Ьесате іЬеіг Ьезі сизіошегз. 
“І’т  доіпд Іо деІ Ьа§8 оГ Ікет,” Вгіап 8аід. “1’11 8ІагІ а пе^ ргоjеС ^кеп I деІ коте.” Не доІ Іо ^огк оп
а Іагдег Ьоаі, зшГіІу ГоІІо^ед Ьу ап (2 6 )______ сору оГ а 8есопд ^огІд ^ а г  іогредо Ьоаі. Вгіап ^аз
пеVег Ьарріег іЬап ^Ьеп Ье ^аз заі іп Ггопі оГ іЬе ТУ шіЬ Ьіз таісЬзііскз апд РУА дІие. Іі ^аз а дгеаі
^ау іо кеер Ьіз шіпд (2 7 )________ а8 ке’д геІігед Ггот кі8 геГгідегаіог Гасіогу jоЬ уеагз ЬеГоге шіЬ
кеа1Ік ргоЬ1ет8, 8о I ^а8 р1еа8ед ке’д Гоипд а коЬЬу ке 1оVед.

8ооп Ье десідед іо ЬиіІд а діапі дгапдшоіЬег сІоск. ТЬе ргоjесі ^аз (2 8 )________ ^еІІ; іі jизі
^оиІд ЬаVе Ьееп пісе іо сІеаг ир шу 1ІVІпд гоот ГІоог оссазіопаІІу. Вгіап ^оиІд шаке зесііопз оГ іЬе
с1оск апд Ікеп ке’д (2 9 )_____  __ іі іодеіЬег. Іі іоок агоипд зеVеп уеагз апд 210,000 таісЬзііскз іо
сотрІеіе іЬе дгапдшоіЬег сІоск. Іі по^ Ьаз ргіде оГ рІасе іп оиг 1ІVІпд гоот, апд сЬітез іо іЬе іипе оГ 
Від Веп еVегу 15 тіпиіез.

Аз іЬе ріесез (30)________ ир, Іке 8расе іп оиг кои8е ді8арреагед. “’Ме’ге доіпд Іо каVе Іо Гіпд
пе^ коте8 Гог 8оте оГ уоиг тоде18,” I 8аід Іо Вгіап опе дау. Тке 1оГІ ^а8 сгаттед Ги11 оГ ріесе8 апд I
кадп’І 8ееп Іке соГГее ІаЬ1е іп уеаг8. Не’д таде а ЬеаиІіГи1 госкіпд ког8е, сотр1еІе (3 1 )________ а
8адд1е таде Ггот опе оГ т у  о1д Ьад8, ^кіск ^ е даVе Іо Вгіап’8 8і8Іег. Не’д а18о Ьиі1І а киде шпдті11 
іЬаі рІауед Тиїірз jтот Лтзіегйат, ^ЬісЬ ^ е (32)________ іо Ьіз аипі.

23 А деіесіед В ЬеІд С саидЬі Б саріигед
24 А сЬаІІепде В зігіГе С гІVа1гу Б ^адег
25 А епіегіаіпшепі В ашизешепі С разііше Б дІVегзіоп
26 А сІеаг В ехасі С зігісі Б рІаіп
27 А сотрІеіед В оссиріед С сЬагдед Б ГіІІед
28 А деVе1оріпд В шакіпд С дезідпіпд Б ипгоІІіпд
29 А изе В сІіпд С Газіеп Б ріесе
30 А дге^ В Гогшед С шоипіед Б азсепдед
31 А шіЬ В іп С Ьу Б оГ
32 А ГаVоигед В сопГеггед С Ьезіо^ед Б допаіед

Та8к 6 Кеай іЬе іехі8 Ьеіо^. Рог дие8ііоп8 (33-42) сЬоо8е іЬе соггесі аш ^ег 
(А, В, С ог Б).

Н о^ Рідеопз Веаііу Сеі Н оте
Нотіпд рідеопз (3 3 )________ Гог іЬеіг ипсаппу іпіегпаІ сотразз, уеі а пе^ зіиду геVеа1з іЬаі

зотеіітез іЬе Ьігдз деі Ьоте іЬе зате ^ау ^ е до: ТЬеу ГоІІо^ іЬе гоадз. Тіш ОиіІГогд апд Бога Віго аі
(34) ______ __  ОхГогд Ш ^егзііу ГоІІо^ед рідеопз іп ОхГогд ОVег а іЬгее-уеаг регіод, изіпд ііпу
ігаскіпд деVІсез едиірред шіЬ дІоЬаІ розіііопіпд зузіет іесЬпоІоду (35 )________ Ьу 8шзз апд ІіаІіап
соІІеадиез.

^Ьаі іЬеу дізсоVегед ^аз зигргізіпд. ^ііЬіп іеп кіІотеігез оГ Ьоше, іЬе рідеопз геІіед Іезз оп
12



іЬеіг ^еІІ-кпо^п Іа1епІ8 Гог десодіпд Іке 8ип’8 ро8іІіоп ог десіркегіпд Іке ЕагІк’8 тадпеІіс Гіе1д (36)
________ іЬет паVІдаіе. Іпзіеад іЬеу оріед Гог а ЬаЬііиаІ гоиіе іЬаі ГоІІо^ед Ііпеаг Геаіигез іп іЬе
Іапдзсаре, зисЬ аз гоадз, г^егз, гаіІ^ауз, апд Ьедде Ііпез -  еVеп ^Ьеп іі ^азп'і іЬе т о з і дігесі ^ау 
коте. “Й ^а8 а1то8І сотіса1,” 8ау8 Оиі1Гогд. “Опе рідеоп Го11о^ед а гоад Іо а гоипдаЬоиІ, апд іЬеп 
ехііед опіо а шаjог гоад іЬаі Іед іо а зесопд гоипдаЬоиі. ОіЬегз Йе^ до^п іЬе К^ег ТЬашез, опІу іо 
шаке а (37)________ Іигп аІ а Ьгідде.”

33 А ^еге кпо^п В кпо^п С аге кпо^п Б кпошпд
34 А Епд1апд’8 В Іке Епд1апд’8 С іЬе ЕпдІапд Б ЕпдІапд
35 А деуеІоріпд В із деуеІоред С деуеІоред Б ^аз деуе1оред
36 А ЬеІріпд В іо ЬеІр С ЬеІрз Б ЬеІред
37 А дізііпсі В дізііпсііоп С дізііпсіІу Б ^ з іт с ^ е

^ Ь у  Боез Кегї Меап 8іор?
ТЬе 19іЬ-сепіигу 8соііізЬ епдіпеег КоЬегі 8іеVепзоп, ^Ьо ^аз асіІVе іп дезідпіпд еагІу

ІідЬіЬоизез, (3 8 )________ Гог ап аІіегпаі^е соІоиг іо ^Ьііе -  т о з і ІідЬіЬоизез Ьад а ^Ьііе Ьеасоп -
^Ьеп Ье ЬиіІі а ІідЬіЬоизе пеаг іо опе іЬаі аІгеаду ехізіед, Ьесаизе Ье ^аз аГгаід зЬірз (39)________ Ье
аЬІе іо іеІІ ^ЬісЬ ^аз ^ЬісЬ.

ОГ іЬе ІідЬі зоигсез апд (4 0 )________  дІаззез аVаі1аЬ1е аі іЬе ііше, Ье Гоипд іЬаі гед ^аз а
рагіісиІагІу іпіепзе ІідЬі, шеапіпд іі (41)________ Ггош іЬе дгеаіезі дізіапсе.

8о іп шагіііше зідпаІІіпд гед Ьесате ап а1іетаіІVе іо ^Ьііе, апд ^аз Іаіег адоріед Ьу іЬе
АдтігаІіу іп 1852 (4 2 )________ іЬе рогі-зіде оп зіеат Vеззе1з. öгееп ^аз адоріед Гог іЬе зіагЬоагд-
зіде, апд Vеззе1з зееіпд іЬе дгееп ІідЬі оп оіЬег зЬірз Ьад іЬе гідЬі оГ ̂ ау.

38 А ЬазІоокед ВІоокед С Іоокз Б Іоокіпд
39 А каVеп’̂ В ^оп’І С кадп’І Б ^ои1дп’І
40 А соІоигГиІ В соІоигз С соІоигГиІІу Б соІоигед
41 А соиІд зее В Ьеіпд зееп С соиІд Ье зееп Б сап зее
42 А іо тагк В тагкед С тагк Б ^аз шагкед

НІМЕЦЬКА МОВА

АиґдаЬе 1. Ьезеп 8іе гііе ЇЇЬегзсЬгШеп (А-Н) ипгі гііе Киггіехіе (1-5). ЕпізсЬеігїеп 8іе: 
^ еісЬ е ЇЇЬегзсЬгіГі ра88і ги ^ еісЬ ет Киггіехі? Хи jей ет  Киггіехі діЬі е8 пиг еіпе ЇЇЬегзсЬгШ. 
Кгеигеп 8іе ІЬге ^Ö8ип§еп аиґ гіет Апі^огіЬодеп ап.

А Наи8Ііеггеі8ера88 і8І Ьі8 2011 ди1Іід 
В Еіпзіеідеп аисЬ оЬпе Тіскеі 
С Ргеізе іш РетVегкеЬг зіеідеп 
Б Оип8Ііде Кеі8еп Гиг Кіпдег: Ггеііадз ипд зоппіадз 
Е Ра88адіеге 8о11Іеп текг Vегап^^ог^ипд иЬегпектеп 
Р ВакпГакгІеп: Гиг ^еи^8ске окпе Апдегипдеп 
С Кеі8ера88 Гиг Тіеге 
Н ВеІгеиипд Гиг а11еіп геі8епде Кіпдег
І Бег 8сЬи1діде шизз гаЬІеп 
J Еіпе РаЬгкагіе шизз ез деЬеп

1. Р1идде8е118скаГІеп іп дег Еигораі8скеп Шіоп ти88еп АЬГіпдипдеп 2ак1еп, ^епп 8іе Р1иде 
киг2Ггі8Іід 8Ігеіскеп одег Ра88адіеге піскІ ЬеГöгдегп, ^еі1 діе Ма8скіпе иЬегЬискІ і8І. ^ іе Vегогдпипд 
8о11 V0г а11ет діе VегЬгеі е̂̂ е Ш8іІІе ЬекатрГеп, текг ТіскеІ8 ги VегкаиГеп аІз 8ііге іш РІидгеид 
V0гкапдеп 8іпд. ^агГ еіп Ра88адіег ІгоІг ди1Іідеп ТіскеІ8 піскІ тіІЙіедеп, каІ ег кипГІід Ап8ргиск аиГ 
еіпе АЬГіпдипд Vоп 250 Ьі8 600 Еиго, jе паск дег 8Ігеске. ^іе8е ВеІгаде ти88 діе Р1идде8е118скаГІ аиск 
гаЬІеп, ^епп зіе еіпеп ге8егуіегІеп Р1ид 8ІгеіскІ. Vег8ра е̂  ̂8іск еіп Р1ид и т  текг а18 ГипГ 8Іипдеп, капп
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дег Р1идда8І кипГІід деп Ргеі8 Гиг8 ТіскеІ гигис^егіапдеп. ^ іе  Ое8е118скаГІ т и 88 аиВегдет НоІе1- ипд 
Тахіко8Іеп иЬегпектеп, діе ікгеп Кипдеп дигск иЬегЬискІе, Vег8ра̂ е̂ е одег де8Ігіскепе Р1иде епІ8Іекеп.

2. ^еи^8ске Вакп ипд ВакпкоГ8т і 88іопеп ЬіеІеп еіпеп 8 егуісе Гиг Кіпдег ап, діе окпе Вед1еіІипд 
ипІетед8 8іпд. АиГ деп 8Ігескеп Кö1п -  НатЬигд ипд Кö1п -  8іиіідагі Ьеігеиеп дезсЬиІіе МііагЬеііег 
дег ВаЬпЬоГзшіззіоп діе 8 есЬз- Ьі8 2^01Г)акгідеп. ^ іе 8ег 8 егVІсе ко8ІеІ 25 Еиго 2и8аІ21іск. ^ іе Кеі8е 
т и 88 8раІе8Іеп8 8іеЬеп ^егкІаде V0г Ведіпп апдете1деІ ^егдеп. ^ іе Вед1еіІег 8іпд ^акгепд дег дапгеп 
ВаЬпГаЬгі ап дег 8 еііе дег Кіпдег ипд ЬеІГеп VОг аІІеш Ьеіш Ишзіеідеп. Біе Кіпдег дигГеп а11егдіпд8 пиг 
Ггеііадз ипд зоппіадз аІІеіп іп деп 2ид зіеідеп. АиГ РІидгеізеп Ьаі діе КіпдегЬеігеиипд зсЬоп Тгадіііоп. 
А11еіп Ьеі дег ^иГ^кап8а Йіедеп іт  Jакг еІ^а 55 000 Міпдецакгіде окпе Вед1еіІипд тіІ. Аиск кіег 
козіеі дег 8 е т с е  ехіга. Бег Ргеі8 і8І аЬкапдід Vот Р1идгіе1 ипд дег ^ т 8̂ еідекаийдкеі^.

3. Наи8Ііеге, діе т іІ  ікгеп Неггскеп одег Ргаискеп аиГ Кеі8еп іппегка1Ь дег Еигораі8скеп Шіоп 
декеп, Ьгаискеп еіпеп Кеі8ера88. Аи8 д ет  декІ дапп діе ди1Ііде ТоП’миІітрГипд кегV0г. Нипде, КаІгеп 
ипд РгеІІскеп т и 88еп аиВегдет т іІ  еіпет Мікгоскір одег -  иЬегдапд8̂ е і8е Ьі8 2011 -  дигсЬ еіпе 
ТаІошегипд декеппгеіскпеІ 8еіп. ^ іе Е ^ каІ Ге8Іде1едІ, ш е дег Наи8Ііеггеі8ера88 аи88екеп 8о11. Ег шгд 
ЬІаи зеіп, деп іурізсЬеп ЕИ-8іетепкгап2 ігадеп ипд діе д1еіскеп МаВе каЬеп ш е дег Ра88 Гиг Неггскеп 
ипд Ргаискеп. ^ іе 8е т и 88еп іппеп еіп РагЬГоІо ікге8 ^іеЬ1іпд8 еіпк1еЬеп. ^еп Ра88 діЬІ е8 Ьеіт ТіегаггІ. 
Nогтеп Гиг да8 РоІо і т  Наи8Ііеггеі8ера88 діЬІ е8 піскІ. ^ а 8 Тіег т и 88 аЬег 2и егкеппеп 8еіп.

4. ВаЬпкипдеп, депеп дег РакгкагІепаиІотаІ ІгоІг Вегак1ипд кеіп ТіскеІ аи88рискІ, дигГеп 
деппоск тіІГакгеп. 2^аг т и 88 дег Кеі8епде еіпе РакгкагІе і т  2ид паск1ö8еп. Nаск дег РакгІ кöппе ег 
аЬег іш БВ-Кеізегепігиш деп БеГекі аш Аиіошаіеп гекІашіегеп ипд еіпеп Апігад аиГ 
Ракгргеі8ег8ІаІІипд 8Іе11еп, Vег8ргіск  ̂ діе Вакп. 8 іе ш11 дапп деп АпІгад ргиГеп ипд деп дорре1І 
Ьегак1Іеп Ракгргеі8 ег8ІаІІеп. Ш Ра11еп, іп депеп дег АиІотаІ 1едід1іск деп 2ак1ипд8Ье1ед аи8дгискІ, 
Іаззеп діе шеізіеп 2идЬед1еііег деп Кипдеп пасЬ АизкипГі дег ВаЬп аисЬ оЬпе РаЬгзсЬеіп ипд оЬпе 
егпеиіе 2аЬ1ипд шііГаЬгеп. Тірр: зігеікі дег Аиіотаі, Іаззеп 8 іе зісЬ еіпе ЬеІіеЬіде УегЬіпдипд 
аиздгискеп. Бапп кошті даз ГеЬІепде Тіскеі шеізі т і і  гаиз.

5. ВакпГакгІеп иЬег 100 Кі1отеІег ^апде ко8Іеп аЬ 1. Аргі1 2004 іш БигсЬзсЬпііі 3,8 Ргогепі 
текг. Риг Кеі8епде, діе кигееге 8Ігескеп Гакгеп, апдегІ 8іск піскІ8. Риг ЕпІГегпипдеп 2Ш8скеп 100 ипд 
200 КіІотеіегп шеІдеі діе БеиізсЬе ВаЬп дадедеп еіпе Ргеіззепкипд иш гипд 1,6 Ргогепі. Кеи 
еіпдеГикгІ шгд еіп Н0ск8Іргеі8 Гиг 8Ігескеп иЬег 700 Кі1отеІег. ^аГиг ЬегаЫеп діе Кеі8епдеп тахіта1 
111 Еиго (2. КІаззе, еіпГасЬе РаЬгі), шіі ВаЬпсагд 50 зіпд ез 55,50 Еиго. РЫггезетегипдеп, діе аш 
8сЬа1іег Vегап1аззі ^егдеп, козіеп jеі2і 3 Еиго (VОгЬег 2,60 Еиго). 8 іе зіпд козіепІоз, ^епп дег Кипде 
діе Кезетегипд аш Аиіошаіеп одег опІіпе Vегап1аззі.

АиГдаЬе 2. Ьезеп 8іе гіеп Техі ипгї гііе АиГдаЬеп ипіеп. ЕпізсЬеігіеп 8іе: ^еісЬ е ^Ö8ип§ (А, 
В, С огїег Б) і8і гісЬіід? Е8 діЬі пиг еіпе гісЬііде ^Ö8ип§. Кгеигеп 8іе ІЬге ^Ö8ип§еп аиГ гіет 
Апі^огіЬодеп ап.

Сагіпег І8І гіаз КісЬііде
СЬгізііап ^аг VІег JаЬге аІі, аІз ег зеіпе Ьедозіеіпе ^едраскіе ипд зісЬ діе ВІитепгшеЬеІп 

8скпаррІе. Iт  8 о т т е г  киттегІе 8іск дег К1еіпе гш аттеп  т іІ  8еіпег М ата и т  діе Ва1копЬ1итеп. 
8 сЬоп дашаІз ^аг кІаг: Ег каІ еіп Напдскеп Гиг РЙапгеп. ОЬ ег піе даVоп деІгаитІ каІ, еіпеп апдегеп 
ВегиГ 2и егдгеіГеп? "К1аг даЬ е8 та1 Нігпде8ріп8Іе, аЬег еідепІ1іск ^аг іт т е г  к1аг, да88 ОагІпег да8 
ШскІіде і8І", 8адІ Скгі8Ііап ипд егдапгІ 1аске1пд: "Меіпе МиІІег каІІе ек піе гидеІаззеп, дазз ісЬ еі^аз 
апдегез шасЬе." АІз ег деп НаирізсЬиІаЬзсЬІизз іп дег ТазсЬе Ьаііе, Гіпд СЬгізііап дІеісЬ еіпе ЬеЬге 
2и т  2 іегрЙап2епдагІпег ап. ^геі Jакге 1апд 1егпІе ег, ш е тап В1итеп рЙапгІ, ш е тап 8іе Vегтекг^ ипд 
ш е шап зіе гісЬіід рГІедІ. Ег Ьекат ЬеідеЬгаскІ, ш е тап 8скад1іпдеп деп Оагаи8 таскІ ипд 
КгапккеіІеп Ьекапде1І. АиВегдет декöЛеп Водеп- ипд МазсЬіпепкипде ипд РЙапгепзсЬиіг гиг 
Аи8Ьі1дипд ипд Скгі8Ііап т и 88Іе діе 1аІеіпі8скеп Nатеп дег РЙапгеп ЬиГГе1п. Iп 8еіпег 
АЬ8ск1и88ргиГипд ^игде ег деГгаді, ш е ВІитеп аиГдеЬаиі зіпд ипд ш е зіе 8 сЬадзіоГГе іп 8 аиегзіоГГ 
ит^апде1п. "Оап2 8скöп 8ск^ег", теіпІ дег 29-Jакпде, ^епп ег кеиІе ап 8еіпе ^екг2еі̂  гигиск депкІ. 
АиГдеЬеп каш ігоігдеш піе іп Ргаде, депп ег ^аг VОш егзіеп Тад ап Ьедеі8ІегІ Vот ОагІпегЬегиГ. Оапг 
Ьезопдегз Газгіпіегіе деп ЬеЬгІіпд, ш е аиз еіпеш кІеіпеп 8 ашепкогп, даз шап іш ^іпіег еіпрйапгі, 
еіпе дгоВе Рйапге шгд, діе тап ап діе Кипдеп VегкаиГ̂ . ^аЬеі 1егпІе ег аиск, да88 еіп дгипег ^аитеп  
пісЬі аизгеісЬі, иш еіп диІег ОагІпег 2и 8еіп. 2 и т  ВегиГ декöг! е8 аиск, Кипдеп 2и ЬегаІеп ипд ікпеп
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деди1дід ги егк1агеп, ^е1ске8 РЙапгскеп 8іе ^окіп рйапгеп 8о11Іеп. Nаск дег ^екг2еі̂  Ь1іеЬ Скгі8Ііап 
зеіпеш ВегиГ ігеи. М іііІетеіІе агЬеііеі ег зеіі геЬп JаЬгеп іп еіпег ВаишзсЬиІе. Біе АгЬеіі догі ізі Ьагі, 
да88 ти88 дег ОагІепехрегІе гидеЬеп. Ег ти88 8ск^еге Ма8скіпеп Ьедіепеп, Ваите рйапгеп ипд Егде 
8ск1ерреп. АиВегдет 8іпд діе Апде8Іе11Іеп дег Ваит8ски1е Ьеі jедет  МеІІег дгаиВеп. ^ег ^окп Гиг діе 
Микеп? "Кеіск шгд тап а18 ОагІпег піскІ", 8адІ Скгі8Ііап. АЬег даГиг 8ригІ тап діе Jакге8гекеп. ^ег 
РЙапгепкеппег т а д  деп НегЬ8І, ^еі1 ег 80 8скöп ЬипІ і8І, аЬег 8еіпе ^іеЬ1іпд8jакге82еі  ̂і8І дег Ргик1іпд. 
Ег 1аске1І ипд дегаІ еіп Ьі88скеп іп8 8ск^агтеп, ^епп ег Ье8скгеіЬІ, ш е пасЬ д ет  Міпіег аІІез ги 
пеиет ^еЬеп етаскІ, діе В1аІІег 8ргіеВеп ипд діе В1итеп Ь1икеп. ^а8 ^аскеп Vегдек  ̂ Скгі8Ііап 
8ск1адагІід, ^епп ег Vоп деп 8скаІІеп8еіІеп де8 ОагІпега11Іад8 8ргіскІ. 8ріппті1Ьеп ипд Ріке декöгеп 
даги. Мепп зіе деп Рйапгеп ап діе Мигге1п ипд В1аІІег ^о11еп, Vег8̂ ек̂  ег иЬегкаирІ кеіпеп 8раВ. Аиск 
паск иЬег гекп Jакгеп іт  JоЬ 8іпд Рйапгеп 8еіп еіп ипд а11е8. Мапске Vоп ікпеп Ьед1еіІеп ікп 8одаг, 
^епп ег 8іск аЬепд8 аиГ деп Н еіт^ед таскІ. "Iск каЬе 8е1Ь8І Га8І 8скоп еіпе еідепе ОагІпегеі ги 
Наи8е", Vегга̂  Скгі8Ііап. Ег 8еі еіп 8атт1егІур. 'Мапп іт т е г  еіп РЙапгскеп іп дег ОагІпегеі 8ск1арр 
таскІ, п іт т І  ег е8 т іІ  паск Наи8е ипд Vег8иск  ̂ е8 аиГгирарре1п. ^оск датіІ поск піскІ депид, аиск 
Скгі8Ііап8 Iп^егпе^адге88е Vегга̂ , да88 ег Гиг Огипгеид 8ск^агтІ. Ег каІ 8іск деп 1аІеіпі8скеп Nатеп де8 
РаскегЬ1аІІЬаит8 даГиг аи8де8искІ. Кеіп 2^еіГе1: Скгі8Ііап Неіпд1 і8І еіп ОагІпег аи8 ^еідеп8скаГ .̂

6. Маз ізі д ет  Техі гиГоІде гісЬіід?
А 8скоп т іІ  VІег Jакгеп Ьедапп Скгі8Ііап, 8е1Ь8Іапдід Рйапгеп ги рйедеп.
В Скгі8Ііап ^и88Іе іт т ег , ^ от іІ  ег 8іск 8раІег Ье8скаГІідІ.
С Ые МиІІег Vоп СкгЇ8Ііап ^ип8скІе 8іск еіпеп апдегеп ВегиГ Гиг ікгеп 8окп.
Б СЬгізііапз ЕІіегп ЬаЬеп ЬегиЙісЬ шіі деп Рйапгеп ги іип.

7. Могап егіппегі зісЬ СЬгізііап, ^епп ег ап 8еіпе ^екге гигискдепкІ?
А ^а88 діе ШІеггіскІ8Гаскег іп ^а^еіп Vегті^̂ е1̂  ^игдеп.
В ^а88 діе ШІеггіскІ8Гаскег піскІ 1еіскІ ^агеп.
С Базз діе КипдепЬегаіипд зеЬг зсЬтегід ^аг.
Б Базз діе Кипдеп зеЬг дедиІдід ^агеп.

8. Маз VегзіеЬі шап іп д ет  КопіехІ ипІег д ет  Ашдгиск „еіп дгипег ^аитеп“?
А О1иск іт  ^еЬеп 
В 8сктиІгіде Напде еіпе8 ОагІпег8 
С диіег ЕгГоІд Ьеі дег РГІеде дег Рйапгеп 
Б М0д1ісккеіІеп Гиг еіпе диІе ВегиГ8епІшск1ипд

9. Ма8 деГа11І Скгі8Ііап Ьеі дег АгЬеіІ іп еіпег Ваит8ски1е?
А Базз шап іт т е г  іп дег ГгізсЬеп ЬиГі агЬеііеі.
В Базз шап дашіі диі Vегдіепеп капп.
С Базз шап деп МесЬзеІ дег JаЬгезгекеп егІеЬі.
Б Базз шап шіі деп зсЬ^егеп МазсЬіпеп агЬеііеі.

10. М ^ оп  геиді СЬгізііапз Іпіегпеіадгеззе?
А Базз Рйапгеп даз МісЬіідзіе іп зеіпеш ЬеЬеп зіпд.
В Базз діе ІаіеіпізсЬе 8ргасЬе зеіп НоЬЬу ізі.
С Базз ег ап зеіпеп РасЬкеппіпіззеп пісЬі г^еіГеІі.
Б ^а88 ег РаскегЬ1аІІЬаите VегкаиГ̂ .

АиГдаЬе 3 Ьезеп 8іе гііе 8ііиаііопеп (11-16) ипгі гіапп гііе Апгеідеп (А-Н). ^еісЬ е Апгеіде 
ра88і ги ^еісЬег 8ііиаііоп? 8іе кöппеп jейе Апгеіде пиг еіптаі уег^епгіеп. Кгеигеп 8іе ІЬге 
^Ö8ип§еп аиГ гїет Апі^огіЬодеп ап.

11 Негг Кгаизе Ьаі ^епід ЕгГаЬгипд іш Ишдапд шіі деш РС ипд зисЬі НіІГе.
12 Ргаи Ми11ег т0скІе Гиг ікг Кіпд еіп К ^ іе г  каиГеп, аЬег кеіп пеиез.
13 Аппа ЬаскІ 8екг дегп ипд т0скІе еіпе Аи8Ьі1дипд а18 Васкегіп таскеп.
14 ^ег ^ар^ор Vоп Неггп Во1ге і8І кариІІ ипд ег т0скІе ікп герагіегеп 1а88еп.
15 КаІ)а т0скІе а18 VегкаиГегіп іп еіпег Васкегеі агЬеіІеп.
16 Ргаи Вегдег і8І КепІпегіп ипд т0скІе ікгеп а1Іеп Тгаит Vетігк1іскеп. 8іе т0скІе К1аVІег 

зріеІеп Іегпеп.
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М и ч ік  ипсі Сс%ап$;
/  С>е(ІиІсІікс р а с Ь Іс Ь г к г а Г і. )

К 1 а \ іе ге , п с и  ип<і у с Ь г а ч с Ь і. с Ггс'иіиі 1 іс )і ипсі егГ аЬ гсп . /

ч о п  5» іе іп«  ау , В е с Ь я іе іп , \  и п іс г п с Ь іс І  К.сч  Ы»агс1. О ііа .гге . <

Вö5спс1огГег J К іа у іс г .  А Іскогсі-соп. Ь ій іс . '

и її сі ч іс іс  ап сісгс /  Іііг jи п у  ипсі а І і .  а и с Ь  )

а Ь  5 0 0  €Г х и т  У е гк а и Г ( Н аикЬ е& исН е. (

и  «  м .р і л  110.(1 є ) ммч».ти«jкхсЬи1с-ЬоЬсЫ м;гЕег.<1с С

Т сІ. 0< }736 /657 ) X. ОІ 7 1 /-4 3 7 7 3 6 І  <

К с п і п с г  ( 6 5 ) .  м іс Н і  с і п с п  
8 і и і і с п і с п . с іо г  і Н т  

Ь е і  Р С ' - Р г о Ь І с т с п  Ь іІІЇ . 
Х е і.:  0 1 7 Х /Х 5 0 1 7 Л У

АиГдаЬе 4. Ьезеп 8іе гїеп Техі ипгі ШПеп 8іе гїіе ^йскеп аи8. ^аЫ еп 8іе аи8 гіеп 
уогдедеЬепеп Уагіапіеп (А-Н) гїіе 8аігіеііе, гііе іп гііе ^йскеп (17-22) ра$$еп. Кгеигеп 8іе ІЬге 
^Ö8ип§еп аиГ гіет Апі^огіЬодеп ап.

Меіп НоЬЬу і8і 8каіеЬоаггііп§
Аппа ІеЬі іп дег озіГгіезізсЬеп 8іаді АигісЬ. 8іе Ьаі діезез JаЬг АЬііиг дешасЬі ипд шіі РоіодгаГіе

8Іидіегеп. 8іе ег2ак1І: - Vог ГипГ Jакгеп, (1 7 )______________, Ьіп ісЬ гиш егзіеп МаІ гизашшеп шіі
т е іп ет  Вгидег аиГ дег 8ІгаВе де8каІеІ. 8еіІдет 8каІе іск 80 оГІ ш е т0д1іск. ^игск да8 8каІеЬоагдеп 
геізе ісЬ аисЬ VІе1. МапсЬшаІ ГаЬге ісЬ ги деп МеііЬе^егЬеп, (18)_____  __Баз 8каіеп ізі еіп шсЬіідег
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Теіі теіпез ЬеЬепз. Ез ізІ еіп ипуегдіеісЬіісЬез ОеГиЬі, (19)_________ Міг деГаііі, (2 0 )_________ Біе
теізіеп 8каіеЬоаггіег зіпгі таппіісЬ. 2 и т  Оіиск діЬі ез іт т е г  теЬг МагісЬеп, зо ш е тісЬ.

(21)______  ___ , уегЬіпгіеІ ипз аііе гііе ЬіеЬе гит 8каІеЬоаггіеп. 8еіІ іеїгїет JаЬг тасЬеп шг ]егіез
JаЬг еіпе „Оігіз' 8каІе Тоиг" т і ї  8каІегіппеп аиз дап2 Еигора. Біе Уігіеоз ипгі РоІоз, (22)_________ ,
Ьедеізіегп аисЬ гііе таппіісЬеп 8каіег. ^аз №даііуе а т  8каіеЬоаггіеп зіпгі аЬ ипгі ги гііе Vе^1е^2ипдеп.

А оЬ^оЬі шг ипїегзсЬіегііісЬе ЬеЬепззїііе ЬаЬеп 
В аіз ісЬ ап еіпет 8ка1етеИЬе^егЬ їеіідепоттеп ЬаЬе 
С гііе гіаЬеі епїзїеЬеп
Б гііе іп апгіегеп 8іагііеп ипгі ^апгіет зІаїїГіпгіеп 
Е оЬ^оЬі МагісЬеп оГї пісЬї зсЬіесЬїег аіз Jипдеп зкаїеп 
Е аіз ісЬ посЬ 8сЬиіегіп ^аг 
С гіеп АзрЬаії ипїег гіет 8каїеЬоаггі ги зригеп 
Н гіазз гііе 8каІегзгепе еіпе еідепе ^ е і ї  ізї

АиГдаЬе 5. Ье8еп 8іе гіеп ^йскепіеxі ипгі егдапгеп 8іе іЬп. ^аЫ еп 8іе гіа8 ^ о г і  (А, В, С 
огіег Б), гіа8 іп гііе ^йске ра88І. Е8 діЬі пиг еіпе гісЬііде ^Ö8ип§. Кгеигеп 8іе ІЬге ^Ö8ип§еп аиГ 
гіет Апі^огіЬодеп ап.

Еіп БогГ аи8 еіпег апгіегеп Хеіі
Iп гіег NаЬе уоп Вгіепг Ьеі Вегп зіеЬеп 110 ЬізіогізсЬе Наизег (2 3 )____________ гіег дапгеп 8сЬ^еіг.
Уіеіе гіауоп (2 4 )__________ ЬіегЬегдеЬгасЬї, аіз зіе (2 5 )___________ іЬге Везіїгег пісЬї теЬг тогіегп
депид ^агеп. JеШ зїеЬеп зіе і т  РгеііісЬїтизеит ВаііепЬегд. Ез зіпгі (2 6 )__________ ’МоЬпЬаизег,
зопгіегп аисЬ ^егкзіаііеп. ВезисЬег кöппеп гіагіп зеЬеп, ш е (2 7 )____________КöгЬе тасЬі, Казе (28)
__________ огіег аиз ТіегЬаагеп гиегзї ^ о ііе  ипгі гіапп (29)___________ Риііоуег тасЬї. АиГ гіет Агеаі
іеЬеп (3 0 )_______  ___ аіз 250 Тіеге ш е (3 1 )________  ___  100 JаЬгеп. Баз Гіпгіеп Кіпгіег Ьезопгіегз
іпїегеззапї -  зоше гііе їгагііїіопеііеп 8ріеіе, гііе (32 )__________ гіогі зріеіеп кöппеп.

А В С Б

23 іп аиГ ги аиз

24 ^иггіеп Ьаїїеп коппїеп ^оііїеп

25 уоп аиГ Гиг иЬег

26 зо^оЬі пісЬї пиг епї^егіег 2^аг

27 гііе ег ез тап

28 Ьегзїеіії ЬегдезІеііІ зїеіії Ьег зїеііїе Ьег

29 еіп еіпег еіпет еіпеп

30 уіеі теЬг уіеіе теЬгег

31 іп аЬ уог уоп

32 зіе 8іе іЬг ^аг

АиГдаЬе 6 Ье8еп 8іе гііе ^йскепіеxіе ипгі егдапгеп 8іе 8іе т і і  гіеп ^öг!егп  аи8 гіеп 
уог§едеЬепеп Ьі8іеп. 8іе кöппеп ]егіе8 гіег ^ б г іег  пиг еіптаї уетепгіеп . ШсЬі аііе гііе8ег ^ öг!ег  
ра88еп іп гііе Техіе. Кгеигеп 8іе ІЬге ^Ö8ип§еп аиГ гіет Апі^огіЬодеп ап.

Техі 1
А попуте Се8сЬепке

^ ег  тасЬї гіаз? Іт т ег  шегіег Гіпгіеп гііе Еіп^оЬпег уоп ВгаипзсЬ^еід ВгіеГитзсЬіаде т і і  Оеігі іп 
іЬгег(33)___________________________________________________. Еіп апопутег 8репгіег іаззі зіе (34 )_____ еіпгеіпе МепзсЬеп ипгі уегзсЬіегіепе
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Іпзііїиїіопеп ііедеп. 8о Ьаї гііе Миїїег еіпез кгапкеп Jипдеп 10 000 Еиго Ьекоттеп. Біе Ратіііе капп
jеШ іп гіеп (35)________ ГаЬгеп. АисЬ еіп КіпгіегдагІеп ипгі гіаз КаІигЬізІогізсЬе Мизеит ЬаЬеп Оеігі
Ьекоттеп. Бег тогіегпе КоЬіп Ноогі Ьаї Ьіз Ьеиїе Газі 250 000 Еиго дезрепгіеї. Уіеіе ВгаипзсЬ^еідег
ііеЬеп гіеп 8репгіег. Ег Ьаї зо уіеі Оиїез деїап, гіазз ег Гиг зіе еіп (36)________ ізї. АисЬ зіе зрепгіеп
jеШ теЬг -  ипгі (37)_________ зісЬ зеЬг диї гіаЬеі.

А УогЬіігі 
В Огі 
С аиГ 
Б ГиЬіеп 
Е Ггеиеп 
Е Гиг 
С 8їагії 
Н ИгіаиЬ

Техі 2
АтЬіііопіегі ипгі іпіеііідепі

Jидепгі1ісЬе зіпгі Гаиі ипгі іип ^епід Гиг іЬге (38)_________? Біезез КіізсЬее з ї іт т ї  пісЬї.
Еіпе (39)________  гіег Шіуегзііаі К0іп геіді: ^ іе теізіеп Jидепгі1ісЬеп зіпгі іпіеііідепі ипгі
зеЬг атЬіїіопіегї. 8іе (40)________ , гіазз 8сЬиіе шсЬїід ізї. Еіп дгоВег Теіі гіег ЬеГгадїеп 2еЬп- Ьіз
2^ö1ГjаЬпдеп т0сЬіе дегп гіаз (41)_________ тасЬеп. БезЬаіЬ зіпгі диїе Коїеп гіеп гіеиїзсЬеп 8сЬи1егп
Ьеиїе аисЬ уіеі шсЬїідег (42)________  ГгиЬег. Іп еіпег ^ е і ї  гіег 8еіЬзІорїітіегипд ^оііеп
^аЬгзсЬеіпіісЬ аисЬ Теепадег пісЬї 2игискЬ1еіЬеп.

А ш е  
В АЬіїиг 
С 2икипГї 
Б кöппеп 
Е аіз
Е 8сЬиіаЬзсЬіизз 
С шззеп 
Н ШїегзисЬипд

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

е̂VОІ  ̂ 1. ^І8е2 Іе іехіе “Реиі-оп гіІге гіапз ип гіоситепіаіге?”. СЬоІ8І88ег Іе теіііеиг іііге 
роиг сіпане рагадгарЬе гіе іехіе сі-гіе88ои8:

Шукё гі’Ьоппеиг гіе 20е 8иппу 8ігіе оГ іЬе гіос, тагсЬё іпїегпаііопаі гіи гіоситепіаіге диі зе Ііепгіга 
а ^а КосЬеііе гіи 23 аи 26 jшп, іе сі^азіе Nісо1аз РЬіііЬегі у ргоjеИега ігоіз гіе зез Гіітз, гіапз іе сагіге 
гі’ипе зё1есйоп гіе гіоситепіаігез ^иі опі тащиё іез уіпді гіегпіегез аппёез. ^ ’оссазіоп, роиг іе 
геаіізаіеиг гі’Еіге єі ауоіг, гіе геуепіг зиг зоп рагсоигз еі гіе з’іпіеггодег зиг 1’ёШ гіи гіоситепіаіге.

1.___________________________
“ ^е іегте “гіоситепіаіге” гесоиуге ипе ігез дгапгіе уапёгё гі’арргосЬез, гі^сгііигез еі гіе зіуіез, 

^ие і’оп гепсопіге гіапз іез Гезііуаіз еі гіапз іез заііез; Ьеаисоир тоіпз а 1а ^^уізіоп, ои іез Гіітз зопі 
ігез з а̂пгіа̂ гіізёз -  запз гіоиіе 1а зиЬjесйукё гі’ип геаіізаіеиг е езі-еііе ігор гіё^апдеап е̂ -  еї гагетепї 
рогіеигз гі’ипе гіітепзіоп сіпёта^од^арЬі^ие. Се п’езі раз ипе ^иез і̂оп гіе зиррогї ІесЬпідие пі гіе тогіе 
гіе гііГГизіоп ои гіе іаіііе гіе 1’ёсгап, таіз гіе зи|еі. А 1а ^^уізіоп, іі з’адіі р^ез^ие іои|оигз гіе ігаііег ип 
зи|еі; аи сіпёта, іі з’адіі ріиз зоиуепі гі’еп гіёраззе  ̂ іе сагіге роиг аііеіпгіге ипе гіітепзіоп ипіуегзеііе, 
^иі атепе іе Гііт а поиз рагіег гіе поиз, гіе 1’езресе Ьитаіпе еі гіе за сопгііііоп. М ете іо ^ и ’іі топіге 
гіез огапдз-оиїапз, с о т т е  іе Гега Ш тііє, ип гіоситепіаіге гі’ипе уіпдіаіпе гіе тіпиіез ^ие jе т ’арргеіе 
а іоигпег аи Jа^ п  гіез Ріапіез еі гіопі 1’Ьёготе, адёе гіе 40 апз, еп а раззё ігепіе-зері гіеггіеге ипе уііге. 
Се зега ип Гііт зиг сеііе уііге, зиг зоп гедаггі а еііе еі зиг сеих ^и’оп іиі рогіе. П у зега ^иез і̂оп гіе 
саріиге еі гіе саріаііоп. Еп зоттез, гіе гіоситепіаіге, риіз^ие Гіітег іез депз, с’езі аиззі іез
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ешргізоппег.”
2._____________________________
“ J,аі геа1і8е топ  ргетіег доситепІаіге еп 1978, аVес Оёгагд Могді11аІ, ^а  Vоіx ёе $оп таїіге, 

8иг 1е ді8соиг8 раІгопа1. Nои8 еп аVоп8 ГаіІ ипе Vег8Іоп Іе1е де Ігоі8 Гоі8 ипе кеиге, ^иі а еІе сеп8игёе 8иг 
і^ е^ е^ іоп  де РгапфоІ8 ^а11е, раІгоп де ^ ,Огёа1. ^е саЬіпеІ де Каутопд Вагге, Ргетіег тіпІ8Іге де 
Гёро^ие, а ГаіІ рге88Іоп 8иг АпІеппе 2, ^иі 1’а дёргодгаттё дап8 1а тіпиІе. Еп 1981, скапдетепІ де 
гёдіте. МаІ8 рагсе ^ие РгапфоІ8 ^а11е е8І ип аті д’епГапсе де РгапфоІ8 Міііегапд, 1е ГіІш пе зега раз 
гергодгаттё. Аиjоигд’кш, се8 ІгоІ8 кеиге8 п’опІ гіеп регди де 1еиг асШаШё. РоигІапІ, аисипе скаїпе пе 
8’е8І епсоге дёсідёе а 1е8 діГГи8ег. ”

3 .___________________________
“ Ьа Уіїїє Ьоиугє, ^ие ) ’аі Шигпё еп 1990, е8І а 1’огідіпе ип доситепІаіге де ^^І8Іоп  Гіпапсё раг 

АпІеппе 2 еІ ^а 8ерІ, ^иі опІ ІоиІе8 деих Vои1и т ’ітро8ег ип соттепІаіге, аVес де8 скіГГге8 роиг 1а 
ргетіеге, р1и8 Ниёгаҥе роиг 1а 8есопде. 11 т ’а Га11и 1еиг ге8І8Іег, еп 1еиг детапдапІ поп 8еи1етепІ де ше 
Гаіге сопГіапсе, шаіз рІиз епсоге де Гаіге сопГіапсе аи зресіаіеиг Іиі-тете. ^ е  1иі 1аІ88ег ипе рагІ де 
НЬеЛё. ^ е  пе ра8 1иі діге а ІоиІ тотеп І се ^и,і1 доіІ сотргепдге, с о т т е  с’е8І 8І 8ощуепІ 1е са8, у 
сотргІ8 аи сіпёта. ^ ,ой топ  аVег8Іоп роиг Міскае1 Мооге, ^иі гёйёскк а поІге р1асе еІ допІ 1е8 Гі1т8 
ге^епІ де 1а ргорадапде ”

4 .___________________________
“ Jе пе скегске ра8 а епдгапдег де8 соппаІ88апсе8 аVап̂  де гепсопІгег 1е8 деп8. Еп 1996, ^иапд jе 

8иІ8 а11ё Ігощуег Jеап Оигу, р8ускіаІге де 1а с1іпі^ие де ^а Вогде ой j ’а11аІ8 Іоигпег Ьа Моіпйге йе$ 
сЬо$е$, еІ ^и,і1 а соттеп сё а т ’ехр^иег ой jе т е  ІгощуаІ8, jе 1иі аі діІ Іге8 VІ̂ е: “Jе пе Vеиx гіеп 
8аV0Іг”. J,аVаІ8 епуіе де V0Іг, ра8 де т е  сгёег де8 деV0Іг8. ^иапд оп 8’іп8сгіІ дап8 ипе дётагсЬе 
ощуегІетепІ дідас^ие, оп ра88е а согё ди сіпёта. ^ е  т ё т е , ^иапд а 8игді с ^  ап8 р1и8 ІоІ 1,ідёе ди 
Рау$ йе5 $оитй$, jе п’аі ра8 скегскё а гепсопІгег де8 8рёсіа1І8 е̂8. 8і j ’ёШ8 а11ё V0Іг сеих ^иі опІ ип 
дІ8соиг8 8иг 1а 8игдкё, ) ’аигаІ8 аЬогдё 1е8 8оигд8 д’ипе ІоиІ аиІге тапіёге. J’аиш8 скегскё а VёгіГіег 8иг 
1е іеггаіп 1е Ьіеп-Гопдё де се ^и,оп т ^ а і І  діІ. Ма ге1аІіоп аи доситепІаіге рагІ Іои)оиг8 де топ  
ідпогапсе еІ д’ипе епуіе де дёсощупг.”

5 ._____________________________
“Jе пе 8иІ8 ра8 де сеих ^иі гёVеп̂  де ра88ег а 1а ГісІіоп. МаІ8 те8 доситепІаіге8 8опІ Іге8 паггаІіГ8, 

зоиVепі сопзігиііз сошше дез Гісііопз. Еп у ігаVаі11апі, jе ше розе запз сеззе дез диезііопз сошше: сеІа 
доіі-і1 ЄІге VІ8ІЬ1е ои іпуІ8ІЬ1е? Се 8опІ доіІ-і1 ЄІге іп ои оГГ? ^ие доіі-оп діге еі Іаіззег деVІпег? Еіге еі 
ауоіт, раг ехетр1е, п’епІге ра8 ІоиІ де 8иіІе дап8 1е VІГ ди 8и)еІ. 11 8’ощуге 8иг де8 Vаске8 дап8 1а ІетрЄІе 
-  1е Vеп̂ , 1е8 агЬге8, 1а пеіде... 1а паІиге йдигёе дап8 се ^и,е11е а де р1и8 VІо1еп̂ . ^а с1а88е VІеп̂  рІиз іагд, 
еІ аррагаїІ аіп8І с о т т е  ип аЬгі сопІге 1е дапдег, ип 1іеи рёдадоді^ие ргё8егуё де 1а 8аиVедегіе ди 
топде.”

Ргороа гесиеіїїІ8 раг Ргащоі$ ЕксИаjгег
А С т ёт а  еІ ^^І8Іоп  
В і̂Ьег^ё ди 8ресІаІеиг 
С Тё1ёVІ8Іоп еІ сеп8иге 
Б Сошше дез Гісііопз 
Е ЬіЬегіе ди доситепІагІ8те 
Р і̂Ьег^ё де8 рег8оппе8 Штёе8 
С Сопігаі де сопГіапсе 
Н Оиезііоп де рагоІе

е̂VОІ  ̂2. Іл$е2 1е іехіе зигуапі еі геропгіег аих ^ие${юп$ еп сЬоі$і$$ап{ 1а Ьоппе геропзе (А, 
В, С, Б)

11 8е дёгои1е дигапІ деих 8етаіпе8, аиІоиг ди Магді-Огаз еі, еп 2009, аііігаіі 1 200 000 VІзііеигз 
дап8 1а VІ11е еІ 600 000 рег8оппе8 дап8 1е8 согёде8 еІ, оиІге 1е ГаіІ д‘арргепдге 1е ГгапфаІ8 а Nісе, ІІ Vоиз 
оГГгіга ип шадпійдие зресіасІе.

ІІ езі геЫё роиг 1а ргетіёге ГоІ8 еп 1294, 1е СотІе де РгоVепсе Vепап  ̂ « ра88ег 1е8 ГЄІе8 де 
сагпаVа1, дап8 8а Ьоппе VІ11е де №се » аVап̂  де 8^Іеіпдге реи а реи аи 18ёте 8Іёс1е.
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П езі ге1апсё зоиз за Гогте а реи ргез асіиеііе, аргез 1’іпіііаііуе, еп 1873, гіе сгёег ип Соткё гіе 
Реіез роиг гііуегііг іез гісЬез Ьіуегпапіз аііігез раг 1а уіііе. Аіехіз Мозза еі зоп Гііз еп зопі іез уёгкаЫез 
іпзрігаіеигз, іпзрігапі т е т е  іе Сагпауаі гіе 1а №иуе11е-Ог1ёапз.

Еп 1892 аггіуепі іез сопГеіііз гіе раріег арре1ёз аіогз « сопГеіііз гіе Рагіз » ^иі ёШ еп аррагиз 
1’аппёе р ё̂сёгіеп^е аи Сагпауаі гіе Рагіз. ^ез « сопГеіііз гіе ріаіге », Ігор заііззапїз роиг іез Ьеаих ЬаЬіїз, 
пе Гигепі іпіеггіііз ^и’еп 1955.

^е Коі гіи Сагпауаі аггіуе зиг 1а Ріасе Маззёпа іе уепгігегіі еі езі Ьгй1ё зиг іа ріаде іе гіегпіег jоигз 
аргез ауоіг гіёГі1ё зеиі, ауапі ип зріепгіігіе Геи гі’агііГісе.

^е гіёГі1ё аііегпе уіпді сЬагз гіёсо^ёз раг іез « сагпауаііегз », іез « дгоззез іеіез » еї гіез їгоирез гіе 
тизідие еї гіе гіапзе.

С’езі аиззі а сеііе оссазіоп ^ие зе гіё̂ ои1е іа « Ваіаіііе гіе Гіеигз », ауес и̂а̂ е̂ а с ^  т іііе  Гіеигз 
ГгаїсЬез, іт а д і^ е  раг АірЬопзе Кагг еп 1876, еп сотр1ётеп  гіез гіёГі1ёз гіез таз^иез еі регзоппадез 
дгоїездиез, еііе « зе ргезепіе зоиз 1а Гогте гі’ипе рагагіе гіе уіпді сЬагз Гіеигіз ои гіе jеипез Геттез еї 
гіёзо^таіз jеипез Ь оттез іапсепі гіез Гіеигз аих зресіаіеигз. ^ез ігоирез тизісаіез ои гі’агі гіе гие, 
уепиез гіез диаїге соіпз гіи топгіе, ргеппепї ріасе епїге іез сЬагз с о т т е  роиг іе согзо 
сатаVа1ез^ие» еї « ^о^з гіе сез Ьаіаіііез, 90 % гіез Гіеигз 1апсёез с о т т е  іе т іт о за , іе іуз ои іез 
тагдиегііез, роиззепі зиг іез соіііпез гіе 1а гедіоп. ^ез ргогіисіеигз іосаих ріапіепі а і’аиіотпе іез 
уапёгёз ^иі сопзіііиегопі іе гіёсо  ̂уёдёЫ гіи сЬаг, Ггиіі гіе 1а соііаЬогаііоп ауес іез Йеигізіез »

Агіісіе ргорозё раг Jеап-Ргапдом А Ö У Е К С ^

6. ^ез сопГеіііз гіе ріаіге
А зопі регтіз |изди'аи]оиггі'Ьиі т е т е  зі сеих еп раріег зопі ріиз рориіаігез.
В опі ёгё іпіеггіііз еп 1892, диапгі оп а соттеп сё а иіііізег сеих "гіе Рагіз".
С опі ёгё гіёГепгіиз рагсе ди'іі заііззаіепі іез ЬаЬііз зотрїиеих гіе сагпауаі.
Б п’опі раз ёгё гіёГепгіиз рагсе и̂'і1 заііззаіепі іез ЬаЬііз зотріиеих гіе сагпауаі.

7. Ье Коі гіи Сагпауаі
А езі Ьги1ё зиг 1а Ріасе Маззепа аргез іе Геи гі'агііГісе.
В аггіуе зиг 1а Ріасе Маззепа еі езі Ьги1ё іе гіегпіег jоиг.
С езї Ьгй1ё іе уепгігегіі гіе зоп а т у ёе  гіеуапі іе Геи гі'агііГісе.
Б п’езі раз Ьгй1ё зиг 1а Ріасе Маззепа аргез іе Геи гі'агііГісе.

8. Ьез Йеигз роиг іа Ьаїаіііе
А роиззепі гіапз гіез соіііпез, ріап^ез раг гіез Йеигізіез ауапі іе Сагпауаі, еп Ьіуег.
В аргез іа Гіп гіи Сагпауаі, еттепёез раг іе уепі зиг іез соіііпез гіе №се, іез дгаіпез гіе Йеигз 

Гегопі іа гесоііе зиіуапіе.
С зопі ріап^ез еп аиіотпе раг гіез ргогіисіеигз еі роиззепі гіапз іез соіііпез гіе іа гедіоп.
Б пе роиззепі раз гіапз гіез соіііпез, ріап^ез раг гіез Йеигізіез ауапї іе Сагпауаі, еп Ьіуег.

9. Репгіапї іа Ваїаіііе гіез Ріеигз
А іез депз зе jе11еп1 гіез Йеигз гіеззиз еї зе сасЬепї гіапз гіез сЬагз сопїепапї іеигз типіїіопз.
В АірЬопзе Кагг ргорозе гіе іапсег гіез Йеигз аи риЬііс еї аих їгоирез тизісаіез еї гі'агї гіе гие.
С гіез jеипез іеііепі гіез Йеигз аих зресіаіеигз. Сеііе Ьаіаіііе а ёгё іт а д і^ е  раг АірЬопзе Кагг.
Б гіез jеипез пе jейеп1 раз гіез Йеигз аих зресіаіеигз. Кагг.

10. Репгіапі іе гіёГі1ё оп ігоиуе
А гіез їгоирез гіе гіапзе еї гіез тагіоппеїїез аих дгоз ріегіз.
В гіез аиіотаіез дідапіездиез еі гіез сЬагз а11ёдойдиез.
С гіез сЬагз а11ёдопдиез еі гіез ігоирез гіе тизідие.
Б гіез ігоирез гіе гіапзе еі гіез сЬагз а11ёдогі^иез.

е̂VОІ  ̂ 3. ^е8 рЬгазез гіи іехіе зи^апі зопі Іпсотріеіез (11-16). Сотріеіег-Іез а І’аІгіе гіе» 
тепіІопз А а Е.
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11. 12.

Бе '• а<іири,/@і1сі .еиг 
А J Ггап9оізе Сошшеге 

ОЪjе-Ь : аггіуєє а Рагіз

Рагіз, Іе 5 шагз 2010 

Ггап90ізе ,

J*аі Ьіеп поіе і'Ьеиге <іе -Ьоп аггіуее 
еі З ’ігаі іе сЬегсЬег йелаіп та-Ьіп а 
1 ’а^горогі.
Віеп а іоі,
А п п і с к

8 о с і е І е  М Р 4
К ё § 1 е т е п 1  і п і е г і е и г

Ап. 1 : С е  г ё § 1 е т е п £  е з і с іезііп е  а ог^ а п із е г  1а у іє  
сій  р е г з о п п е ї  е і  з’ і т р о з е  к сЬ а с и п  е п  я и е Ц и е  е п с іг о іі  

Чи’ і і  зе Іг о и у е  ( а іе ііег , Ь и геа и , р а г к іп § , с о и г , е і с . ) .  Ш  

е х е т р іа і г е  ез і аШ сЪ ё зи г  Іез р а п п е а и х  р ге у и з  а с е і  е й е і.

Ап. 2  : Ьез за1ап ёз с іо іу є п і  г е з р е с іе г  Іез Ь ога ігез  
(Іе Сгауаіі ^ и і Іеиг з о п і  р г о р г е з .

АП. З : Т о и і е  е п і г е е  о и  з о г і і е  (Іе  Г е п іг е р г із е  
с іо п п е  Ііеи  й и п  р о іп їа § е .  Т о и іе  ітаисіе  с іє  р о іп І а § е  зега  

з а п с і іо п п е е .

А п . 4 : Т о й !  ге іа гсі с іо і і  ё1ге jи з И П ё а и р г ё з  ö и  
ге зр о п за Ы е  (Іе з є ґу іс є .

13. 14.

РгоїіІ сГепІгергізе
Сгёёе еп 1986, Іа іосіеїе Рагсе е$і Іе Іеасіег 
топсііаі СІЄ5 5ІтиІаІеиг5 5иг РС сІап$ Іе 5ес- 
іеиг сієї 1гап5рогЇ5. |_е$ Іодісіеіі сіє їіти іаїїоп  
ргоро5Є5 раг Раго5 сопсегпепі 3 сІотаіпе5 :
• аёгопаиИрие (78 %  сій СА) : соиг5 ти і-  
Іітес ііа  роиг Іе5 рііоїез,
• т а г іп е  (13 % )  : 5 Іти Іа Іеи г5  5еп/апІ & 
їо г т е г  Іе5 ериірадез,
• аи іотоЬ іІе  (9 % ) :  їітиіаіеиге сіє сопсіигіе 
соттегсіаІІ5Є5 аиргёj сієі аиіо-есоІе5.
Рагсе геаіі$е 85 %  сіє $оп СА Й ГехроПаІіоп.

Ассісіепі а Іа Маізоп ВІапсЬе : 
ріиз сіє реиг цие сіє та ї

J е и с И  3  т а к ,  у є к  1 6  Н  З О ,  

з ' е з і  р г о с J и И  и п  п о и у е І  

а с с і с і е п і  с і є  І а  г о и і е  а и  

с а г г е і о и г  д е  І а  М а і $ о п  

В І а п с Ь е ,  а  Р г і г і а с .

У Л И і а т  З а п с Н е г ,  с Ь а и і -  

I е и г  с і є  І ' е п і г е р г і ї е  С о с і і п ,

$ ' е 5 (  е п д о г т і  а и  у о і а п і  с і є  

5 о п  с а т і о п  е і  а  у і о і е т -  

т е п і  Ь є и П е  І а  ю і і и г е  с і є  

т а с J а т е  і а п с і е п .  С е і і е  

с і е г п і е г е  е $  І  і п с / є т п е ,  т а ї  з  

І а  у о і і и г е  є і і  а  І а  с а н е .

15.
О  О Р Р К Е  Р Е  5 Т А 6 Е

Розі-е: М огт аЩ ие/
ЫотеПее ♦ебНпоІодіеї/Іиипівї

Ілсаііїаі-іои: Ргапсе/ІІе-де-Ргаисе/Рагіе

Оеасгірііок : Роиг раг+ісірвг а зон 
гіеуеіорретШ  еигорёеп, 

ипе зосіЕТЕ МШ.ТІМ&ІА гвсЬегсЬе 

ипе регїопие Ле Іаидие маТвгиеІІе 
аіівмапсіе рагіаиї соигаттепі 

ігащаіа е і апдіаіг, е і ауаиі 
ипе Іогтаііоп +есІі*іі<|ие 

гіе ЬакТ піуеаи.
Єуоіи+іом роаїіЬІе аргез Іе з+аде 

(СЫ ).

16.

МАМРЕ5ТАТЮЫ ЫАТЮЫАЬЕ

ЦЕ ОІМАІЧСНЕ 1 2  5ЕРТЕМВКЕ
Ье §оиуететепІ уеиі поиз ріяиег поіге аг§епІ 

!' еп ог§апі5апІ Іе гаскеї зиг Іез аззигапсез ТИ 
11 Ыоиз арреіопз Іоиз Іез тоїагсіз а у є п і г  сІеШег 
{Іе 12 зеріетЬге а Рагіз. 
і КеГизопз епэетЫе <1е рауег 1а поиуеііе Іахе. 

Т к о р ,  с ' е з т  т к о р  і

Iпгіі^ие2 а ^ие^ е̂ рЬгазе аррагіІепі сПа^ие ІпґогтаіІоп

А Ье їгасї іпуііе а тапіГезіег сопіге іе доиуегпетепі.
В ^ ’оГГ̂ е гіе зіаде сопуіепі гіе ргёГёгепсе а ип іпдёпіеи^.
С ^ ’ар^ёз се сотріе гепгіи гі’ассігіепі, с’езі ^ іі і іа т  8 апсЬе2 ^иі а с о т т із  ипе Гаиіе.
Б ^а зоаёгё Рагоз уепгі гіез зегуісез іпГогта^иез.
Е Коиз зо т т ез  іе 7 тагз. П езі 20 Ьеигез. Еп ргіпсіре, Ргапфоізе езі атуёе  а Рагіз Ьіег. 
Е ^а зосіё^ё Рагоз гёраге гіез уёЫси1ез гіе ігапзрогі (ргіпсіраіетепі іез ауіопз).
С ^ ’оГГ̂ е гіе зіаде сопуіепі гіе ргёГёгепсе а ип ііпдиізіе.
Н Ьез диаїге агїісіез сопсегпепї іа гіізсірііпе.
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а Е.
^ е  jоигпее гіе і^аVаі1 гіе Вегпаггї ^е Са11, сЬеГ гіе гауоп гіапз ип ЬурегтагсЬе

С’е8І ип курегтагскё аи погд де РагІ8. 11 е8І 7 кеиге8 ди таІіп. Вегпагд Ье ОаІІ, сЬеГ ди гауоп 
ёрісегіе Гіпе, агг^е аи тада8Іп. 11 п’е8І ра8 1е ргетіег, 1оіп де 1а. ^е8 ргетіёге8 ё^иіре8 8опІ аи г̂аVаі1
(17)____  __. Ш  Ьопjоиг гаріде а ІоиІ 1е топде, еІ топ8Іеиг ^е Оа11 8е теІ аи г̂аVаі1. ЕпІге 7 еІ 9 кеиге8,
ІІ Vа гапдег 8оп гауоп тёйсикш етеп^ “(18)______ ”, ргесІ8е-і-і1.

^е гауоп де Вегпагд ^е Оа11 соп8ІіІие ип реІіІ ип^ег8 а 1иі ІоиІ 8еи1. ^е8 сепІаіпе8 де ргодиіІ8
8опІ га88етЬ1ё8 8иг ^ие1^ие8 тё^е8 саггё8. “(19)________”, ехр^ие-і-іІ.

РІиз 1е гауоп езі адгеаЬ1етепІ дІ8ро8ё еІ р1и8 1е8 с1іепІ8 аскёгёп^ ^а тІ88Іоп ди скеГ де гауоп е8І
8Ітр1е. Е11е 8е гё8ите еп ІгоІ8 тоІ8: Гаіге ди скіГГге. “(20)_______ ”, аVоие Вегпагд ^е Оа11.

^е скеГ де гауоп пе 8е сопІепІе ра8 де “теІІге еп 8сёпе” 1е8 ргодиіІ8 де 8оп гауоп. ІІ езі аиззі
скагдё де8 пёдоаайоп8 аVес 1е8 ГоигпІ88еиг8 еІ де 1,арргоVІ8Іоппетеп^. “(21)______ ”, ехр^ие М. ^е
ОаІІ.

ЕІ се п’е8І ра8 ІоиІ. Еп са8 д’аГЙиепсе, 1е скеГ де гауоп п’кё8^е ра8 а теІІге 1а таіп а 1а раІе. 
“(22)”, гасопІе-і-іІ.

А Бериіз 4 Ьеигез ди таііп
В Моп гауоп доіІ ЄІге ипе 8оигсе де ргоГіІ тахіта1.
С Ніег 8оіг, с’е8І т о і ^иі аі дёсоирё 1е jатЬоп.
Б С’ е8І т о і ^иі дёге 1е8 8Іоск8.
Е Ра8 ипе ЬоїІе пе доіІ дёра88ег, ІоиІе8 1е8 ё^иейе8 до^епІ ЄІге 1І8ІЬ1е8.
Р 11 ГаиІ ^и’і18 ІіеппепІ Іои8 еп8етЬ1е еІ ^и’і18 ге8ІепІ Ьіеп VІ8ІЬ1е8.
С Ье сЬеГ де гауоп Vа ргепдге дез Vасапсез.
Н Ьез Vепіез де РоитіІ зопі еп Ьоиззе сопзіапіе дериіз jапVІег.

Беуоіг 5. Ьізег 1а Іеііге еі сотріеіег 1е« рЬгазез еп сЬоі$і$$апі гіапз 1а 1і«іе сі-гіеззоиз (А-Б) 1е 
іегт е  ^иі еопуіепі (23-33):

Нидиеііе МапдеІ
40 (23)________ С отзаЛ
95 100 Ропіоізе 
Тё1. : 02 37 12 54 65

Аёгорог^ де РагІ8 
(24)_____  __ди РегзоппеІ

Ог1у-8ид 102
34656 Ог1у-Аёгодаге Седех

Рапіоізе, 1е 4 шагз 2018

О^еІ : детапде д’ешрІоі 
А 1’аІІепІіоп де М те Ккадіjа Е1 Наггак,
Біггесігісе дез (25)_______ Нитаіпез

Мадаше 1а Бігесігісе,
J’а  Іои]оиг8 ёгё ра88Іоппёе раг 1е8 аёгорог!8.
J’аі еи гесеттепІ 1’осса8Іоп де дІ8сиІег аVес 1’ипе де V08 коІе88е еІ де раг1ег де 8оп (26)______ ,

се ^иі п’а ГаіІ ^ие гепГогсег топ  дё8Іг де 1’ехегсег еІ де (27)_______ VОіге епігергізе.
Аргё8 аV0Іг (28)________ 1е дір1оте де 1’Есо1е де ТоигІ8те де РопІоІ8е (ЕТР), j ’ш г̂аVаі11ё

с о т т е  адепІ де Vоуаде8, риІ8 с о т т е  коІе88е д’ассиеі1 дап8 1е8 (29)_______  ргоГеззіоппеІз. Ипе
ехрёпепсе ^иі т ’а регтІ8 д’ЄІге еп сопІасІ регтапепІ аVес 1е риЬ1іс, ІапІ ГгапфаІ8 ^и,ё г̂апдег. ^ е  се
ГаіІ, jе раг1е соигаттепІ 1’апд1аІ8 еІ (30)_______ де зоІідез Ьазез еп аІІешапд.

Jе 8оикаіІгаІ8 аV0Іг 1а скапсе д’ехатіпег аVес Vоиз де ^ие11е ташёге те8 (31)______ роиггаіепі
8’ехргітег аи тіеих дап8 V0 г̂е епІгергІ8е.

^еVОІ^ 4. ^е8 рЬга8Є8 гіи іехіе зиіуапі зопі іпсотр1еіе$. Сотр1еіег-1е8 а 1’аігіе гіе8 теп ііопз А
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öапз Гаїїепіе сі’ип (32) 
заІиШіопз.

, jе уоиз ргіе сіє г є с є у о і г , Масіаше 1а Бігесігісе, т е з  теіііеигез

Ни%иеііе Мапйеі

23. А соіп В т е С рауз Б аііее
24. А ЬгапсКе В оШсе С ог^апізте Б 8ЄГУІСЄ
25. А аіТаіге В Гаси 1 Іез С ГЄ38011ГСЄ8 Б гісЬеззез
26. А Ьоиіої В геуепи С теїіег Б соп§е
27. А сопсіиіге В гесгиіег С геіоіпсіге Б  заиуег
28. А арргіз В §а^пе С оЫепи Б зиіуі
29. А саіаіодиез В тагсЬез С диагііегз Б заіопз
ЗО. А соппаії В сіотіпе С роззёёе Б Ііепі
31. А аіїгіЬиІіопз В сотреіепсез С Іитіегез Б  роиуоігз
32. А сііаіоцие В епігеїіеп С ехрозе Б іп іє гу іє х у

В єуоіг 6. Ілзег 1е 1ех4е зиіуапі еі сЬоізіззег Іез уегЬез аи іеіпрз соггесі (33-42):

А сііх Ьеигез сіпдиапіе, шоп ігаіп (33)________еп §аге. II (34)________ сііх тіпиіез сіє геїагсі.
Тоиз 1е8 Уоуа§еиг8 еіаіепї с!ёjа сіеЬоиї, ііз (35)___________  сіезсепсіге ігез уіїе. Моі, jе (36)______
а88І8е, саг АНап еі Реїег (37)_________т ’аііепсіге зиг 1е с]иаі. Jе (38)_________ 1а ґепеїге є! j ’аі сИегсИё
т е з  ат із  сій ге§агсі. Jе пе (39)___________ регзоппе! Аіогз, jе (40)___________  еі jе (41)_________
jи8^и’аи Ьоиі сій сцдаі. Ьа, Ьеаисоир сіє §епз аїїепсіаіепї: ііз ге§аг<1аіепІ, ІІ8 с1еуіза§еаіепІ сЬасjие
Уоуа^еиг; ІІ8 сгаі§паіепІ сіє Іаіззег раззег 1а регзоппе аіїепсіие. Епїїп, сіеггіеге еих, jе (42)__________
т е з  атіз. J'аі соиги у є г з  еих. Сопїепіз сіє пош геїгоиуег, поиз 8отте8  рагііз.

33. А езі епїге В ез епіге С а епіге Б епігаіі
34. А ауаіз В ауаіі С ауаіепі В ауіег
35. А уоиіаіі В уоиііопз С уоиіаіепі В уоиіаіз
36. А зиіз гезіее В езі гезіе С аі гезіе В зиіз гезіе
37. А сіеуаіі В сіеуаіепі С СІЄУІЄ2 В сіеуаіз
38. А аз оиуегі В зиіз оиуеП: С а оиуегі В аі оиуегі
39. А аі уи В аз уи С зиіз уи В а уи
40. А зиіз сіезсепсіие В зиіз сіезсепсіи С аі сіезсепсіие В езі сіезсепсіие
41. А зиіз тагсЬё В а тагсЬё С аі тагсЬё В езі тагсЬё
42. А аз арегди В аі арегди С зиіз арегди В а арегди

Голова атестаційної комісії з англійської мови ^ М.І.Алексєєва

Голова атестаційної комісії з німецької мови /і
Д.С.Ципіна

Голова атестаційної комісії з французької мови Л. А. Євдокимова-Лисогор
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