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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 II 
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 II «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:
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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-^2 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. Еп§1І8іі УосаЬиІагу іп Изе. Рге-іпіегтесііаіе апсі Іпїегтесііаіе. -  СатЬгісІ§е : 
СатЬгі<і§е Шіуегзіїу Ргезз, 2008. -  263 р.

2. Епїегргізе 3. Соигзе Ьоок / V. Еуапз, J. Оооіеу. -  Ехргезз РиЬНзЫп§, 2007. -  200
Р-

3. Епіегргізе 3. ^огкЬоок / V. Еуапз, J. Оооіеу. -  Ехргезз РиЬ1із1ііп§, 2007. -  84 р.
4. Епіегргізе 3. О гаттаг / V. Еуапз, J. Бооіеу. -  Ехргезз РиЬ1із1ііп§, 2007. -  160 р.
5. Епіегргізе 4. Соигзе Ьоок / V. Еуапз, J. Бооіеу. -  Ехргезз РиЬНзЫп§, 2007. -  200

Р-
6. Епіегргізе 4. \¥огкЪоок / V. Еуапз, J. Бооіеу. -  Ехргезз РиЬ1із1ііп§, 2007. -  84 р.
7. Епіегргізе 4. О гаттаг / V. Еуапз, J. Бооіеу. -  Ехргезз РиЬ1із1ііп§, 2007. -  160 р.
8. Оеї 200! Е хат соигзе Гог ІІкгаіпе Воок 1 / Магіа Косізіпзка, Ьупсіа ЕсЬуагсІз, 

Маїсоїт Мапп, Зієуєп Тауіоге-Кподуїез. -  Мастіїїап Едисаііоп, 2016. -  145 р.
9. Оеі 200! Е хат соигзе Гог ІІкгаіпе Воок 2 / Магїа Косізіпзка, Ьупсіа ЕсЬуагсІз, 

Маїсоїт Мапп, Вієуєп Тау1оге-Кпо\¥Іез. -  Мастіїїап Ейисаііоп, 2016. -  174 р.
10. МІ82Іа1 Магіиз Тезіз іп Еп§1ізЬ ТЬетаІіс УосаЬиІагу: Іпіегтесііаіе апсі 

Асіуапсесі Ьєуєі. -  \Уагз2а^уа : ^Уусіашіісілуа 8гко1пе і РесІа§о§іс2пе, 2008. -  351 р.
11. Ке\у Неаё^уау: Іпіегтесііаіе. Вїисіепі’з Ьоок / 8оагз Ь. апсі 8оагз J. -  Ох&гсі : 

2 006- 160 р.
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12. Ые\у НеасКуау : Іпіегшесііаіе. \УогкЪоок \уіі1і кеу / 8оагз Ь. апй 8оагз J. -  
Ох&гд : 2006 -  87 р.

Ресурси мережі Іпіегпеї

1. Мастіїїап Есіисаііоп. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : 1ійр://\ууу\у. 
тасті11апикгаіпе.сот/іеас1ісг5/ае1:-200/

2. Освіта.иа. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : Ьіірз://2по.озуііа. 
иа/еп£ІІ5Іі/

3. ЗНО Клуб Всеукраїнський портал до підготовки ЗНО. [Електронний ресурс]. 
-  Режим доступу : Ьйр5://2пос1иЬ.сот/ап£Ііу5ка-тоуа/882-1ек5ІсЬпіі-тіпітит-сІІуа- 
2По-2-агщ1іІ5 коіі-тоуі.ЬітІ

4. ЗНО. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : Ьіірз://2по-Ьоокз.сот.иа/Ьо 
окз/зеагсіі/саіееогу/71
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Зразки екзаменаційних завдань 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тазк 1. КеасІ Ше Іехіз Ьекш. МаїсЬ сЬоісез (А-Н) іо (1-5). ТЬеге аге Шгее 
сЬоісез уои йо поі пеегї іо изе.

ТЬе Кіпсі оГЬіГе

Ріопа Вагїіей із а їаіепі зсоиі ґог а Літ сотрапу. Іі із Ьег jоЬ Іо Гіпсі Ше гі§Ьі ґасез ґог Ше гі§Ні 
Йіт. 81іе Ьаз зрепі: іНе Іазі топїЬ зе1ес1іп§ іЬе Япаї сазі ґог а пе\у зоар орега ґог Іеепа е̂гз.
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 1 _______ І зіисііесі ТЬеаІге Агіз аі ипіуегзіїу апсі Нас! іпіепсіесі Іо епсі ир \Уогкіп§ аз а зІа§е тапа§ег іп
а Ікеаіге. Но\уєуєг, с1игіп§ опе зи т т е г  Ьоіісіау І сіісі зоте  уоіипіагу \уогк луіік а скіИгеп'з Ікеаіге §гоир 
апсі І т е ї  а питЬег оґ сазІіп§ а§епІз -  реоріе \укозе jоЬ іі із Іо Іоок ґог сЬіїсІгеп Іо Іаке рагі іп апу пе\у 
ргосіисііоп. ТЬеу сіо Ікіз Ьу ЬоМіп§ аисііііопз -  \уЬісЬ аге гаїНег Ііке іпієгуієлуз - хуііеге іНеу сап аззезз а 
скіїсГз асііп» аЬіІіІу.
 2_______ її \уаз ґазсіпаІіп§ зійіп§ іп оп Іке аисііііопз. СЬіШгеп \укот І Ікои§кІ \уеге Ьгіїїіапі, \уко
соиМ зіп§ апсі (іапсе апсі касі зиск сопіМепсе, \уєгє поі а!\уауз Іке опез \уЬо §оі Іке рагіз. Тке сазііпд 
а§епІз \Уои1с1 ехріаіп Ікаї опе оґ Іке Ікіп§з Ікеу луєгє 1оокіп§ ґог \уаз ко\у рНо!о§епіс іке сЬіМ \уоиМ 
арреаг іп ґгопі оґ Іке сатега, зо еаск аисііїїоп із уїсієоєсі апсі тоаіскесі оп а топііог аі Іке зате  Ііте  аз 
Іке скіїсі із регґогтіп§ ііує.
 3_________ Ткгее реоріе изиаііу заі іп оп еаск аисШіоп апсі Іке сіігесіог тасіе Іке їїпаї сіесізіоп. Тке
зскесіиіе \уаз а1\уауз уегу Іі§к1 апсі аисііііопз утсге кеИ іп а сііґґегепі ріасе еаск сіау ґог а регіосі оґ ир Іо 
і\уо \уеекз аі а Ііте. 8о Ікеу \уєгє сопзіапііу оп Іке т о  ус апсі т і§кІ аисіїїіоп ир Іо а кипсігесі уоип§ 
кореґиіз іп опе сіау. І зрепі і\уо сіауз ассотрапуіп§ скіїсігеп Іо Ікезе аисііііопз, апсі іі \уаз Ікаї 
ехрегіепсе Ікаї аіігасіесі т е  іо Іке ргоґеззіоп.
 4_________ Нолуєуєг, \укеп І ґігзі Іей ипіуегзіїу І \УогкесІ аз а регзопаї аззізіапі Іо іке Ргосіисііоп
Мапа§ег оґ а скіМгеп’з апітаїіоп апсі саііооп сотрапу. її \уаз т у  jоЬ Іо іоок айег кіз сііагу, аггап§е 
тееІіп§з, Ьоок асіогз апсі тизісіапз ґог гесогс!іп§ зеззіопз апсі зо оп апсі іп ікаї \уау І т е ї  кипсігесіз оґ 
сііґґегепі реоріе. Ткеп опе сіау І кеагсі Ікаї а ТУ сотрапу \уаз 1оокіп§ ґог а сазііпд а§епІ апсі І аррііесі 
ґог апсі §о11кеjоЪ.
 5________  І \уаз ргерагесі ґог Іке кагсі \уогк апсі Іке Ігауеі Ьиі опе Ікіп§ Ікаї І \уаз сотріеіеіу
ипргерагесі ґог \уаз Іке етоііопаї зігаіп оґ Іке jоЬ. Уои аггіуе аі Іке каїї \укегс Іке аисііііопз аге Ьеіп§ 
кеісі Іо Ье дгееіесі Ьу кипсігесіз оґуоип§ реоріе аіі сіезрегаїе Іо Ье скозеп. Апсі зотеїітез, ко\уеуег §оосІ 
Ікеу аге, Ікеу аге зітріу  поі гі§кІ ґог Іке рагі, зо уои епсі ир сИзарроіпІіп§ Іке уазі таjогку оґ Ікезе кісіз. 
А Іпіііаі сагеег тоуе
В Тке ригрозе оґ ап аисііііоп 
С Тке ргеззигез іп ко1сііп§ аисііііопз 
Б  Оеіегтіпаїіоп із еззепііаі 
Е Ьоокіп§ §оосІ оп Іке зсгееп 
Р Скоозіп§ ап акешаїіуе сагеег 
С Скапсе оґ зіагсіот іп ґиіиге 
Н Тигпіп§ <Зо\уп рготізіп§ асіогз

Тазк 2. Кеасі Ше їехі Ье1о\у. Гог ^̂ 1е8̂ іоп8 (6-10) сЬоозе Ше соггесі ап8\уег (А, 
В, С ог Т>).

Гог§е( \¥ЬаІ Уои К полу АЬоиі Сооö 8іийу НаЬііз
ВУВЕКЕВІСТ САІІЕУ

Еуегу ЗерІетЬег, тіїїіопз оґ рагепіз Ігу а кіпсі оґ рзуско1о§іса1 \уі1сксгай, Іо Ігапзґогт Ікеіг 
зиттег-§1а2ес! сатрегз іпіо ґаіі зіисіепіз, Ікеіг уіс1ео-Ьи§з іпіо Ьоок\уоппз. Асіуісє із скеар апсі аіі Іоо 
ґатіїіаг: Сіеаг а ^иіе^ луогк зрасе. 8ііск Іо а котеууогк зскесіиіе. 8еІ §оа1з. 8еІ Ьоипсіагіез. Бо поі ЬгіЬе 
(ехсері іп етег§епсіез).

Апсі скеск оиі Іке сіаззгоот. Боез Іипіог’з 1еагпіп§ зіуіе та їск  Іке пе\у Іеаскег’з арргоаск? Ог 
Іке зскооГз ркіїозорку? МауЬе іке скіїсі ізгіі “а%оосїjй "  jо г  іке зскооі.

Зиск Ікеогіез Науе сіеуеіоресі іп рагі Ьесаизе оґ зкеїску есіисаііоп гезеагск Ікаї сіоезп’І оґґег сіеаг 
§иіс!апсе. 8іис1епІ ігаііз апсі 1еаскіп§ зіуіез зигеїу іпіегасі; зо (іо регзопаїіііез апсі аі-коте гиіез. Тке 
ІгоиЬІе із, по опе сап ргесіісі ко\у.
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Уеі іЬеге аге єґґєсііує арргоасЬез іо 1еагпіп§, аі Іеазі ґог іЬозе \уЬо аге тоііуаіесі. Іп гесепі уеагз, 
со§піііує зсіепіізіз Ьауе зЬо\уп іЬаі а ґе\у зітр іе іесЬпіяиез сап геІіаЬІу ітргоуе \уЬаі таііегз тозі: 
Ьо\у тисН а зіисіепі Іеагпз ґгот зіисіуіп".

ТЬе Гіпс1іп§5 сап Ьеір апуопе, ґгот а ґоигіЬ §гас!ег с!оіп§ Іоп§ сііуізіоп іо а геіігее іакіп§ оп а пе\у 
1ап§иа§е. Виі іЬеу сіігесіїу сопігасіісі тисЬ оґ іЬе со т т о п  ууізсіош аЬоиі §оосі зіисіу ЬаЬііз, апсі іЬеу 
Ьауе поі саи^Ьі: оп.

Рог іпзіапсе, іпзіеасі оґ зііскіп£ іо опе зіисіу Іосаііоп, зітр іу  а1іегпаііп§ іЬе гоот \уЬеге а регзоп 
зіисііез ітргоуез геіепііоп. 8о сіоез зіисіу і п§ сіізііпсі Ьиі геїаіесі зкіїїз ог сопсеріз іп опе зііііп§, гаїНег 
іЬап ґосизіп§ іпіепзеїу оп а зіп§1е іЬіп§.

“\Уе Ьауе кпоуга іЬезе ргіпсіріез ґог зоте ііте , апсі іі’з іпігі§иіп§ іЬаі зсЬооІз сіоп’і ріск ікет ир, 
ог іЬаі реоріе сіоп’і іеагп іЬ ет  Ьу ігіаі апсі еггог,” заісі КоЬегі А. Вjогк, а рзусЬо1о§ізі аі іЬе Шіуегзііу 
оґ Саііґогпіа, Ьоз Ап§е1ез. “Іпзіеасі, \ує \уа1к агоипсі \уііЬ аіі зогіз оґ ипехатіпесі Ьеііеґз аЬоиі \уНаі 
\уогкз іЬаі аге тізіакеп.”

6. іЬе 1 зі рагадгарЬ іЬе аиіЬог асіуізез рагепіз N 0 1  іо __________ .
А ЬеЬауе іп а сіізЬопезі \уау іп огсіег іо §еі ап ас!уапіа§е 
В оґґег а сЬіїсІ зотеіЬіп§ іп геіигп ґог зіис1уіп@
С сІеІіЬегаіеІу іеіі а сЬіїсІ зотеіЬіп§ іЬаі із поі ігие 
Б  так е  а сЬіїсІ ґееі §иі1іу ґог зотеіЬіп@ Ье/зЬе Ьаз сіопе

7. Ассогс1іп§ іо іЬе іехі ууЬісЬ оґіЬе ґоііо\уіп§ із іЬе та іп  ргоЫет рагепіз ґасе іп ЗеріетЬег?
А Тгуіп£ іо есіисаіс сЬіІсігсп луііЬ Іііііе топеу 
В Ьоокіп§ ґог \уауз іо так е  сЬіїсІгеп геасі тоге 
С СЬоозіп§ а зиііаЬІе зсЬооІ ґог іЬеіг сЬіШгеп 
Б  Тигпіп§ іЬеіг сЬіИгеп’з аііепііоп іо зіис1уіп§

8. ТЬе аиіЬог тепііопз аіі оґ іЬе ґо11о\уіп§ ЕХСЕРТ________ .
А есіисаііоп гезеагсЬ із ґга@тепіагу 
В ітргоуіп§ 1еагпіп@ зіуіез із циііе еазу 
С іеасЬегз ойеп і§поге гезеагсЬ оп "оосі зіисіу ЬаЬііз 
Б  еШегІу реоріе гагеїу Ьепейі ґгот пе\у 1еагпіп§ іесЬпіциез

9. Ву зауіп§ “МауЬе іке скіШ ізп ’І а ‘%оосІ/іі'/о г  (ке зскооГ, іЬе аиіЬог ітрііез іЬаі_________ .
А іЬе зіисіепі ізп’і іаіепіесі епои§Ь іо Ье ассеріесі Ьу іЬе зсЬооІ 
В іЬе сЬіШ із поі Ьі§Ь1у тоііуаіесі іо зіисіу аз гециігесі Ьу іЬе зсЬооІ 
С іЬе зіисіепі’з 1еагпіп§ зіуіе сііґґегз ґгот іЬе іеасЬіп§ арргоасЬ аі зсЬооІ 
Б  іЬе сЬіШ Іаскз іЬе рЬузісаІ зігеп@іЬ песеззагу ґог іпієпзіує зіисііез аі зсЬооІ

10. ТЬе утогсі “ікет” іп Ііпе 25 геґегз іо __________ .
А ргіпсіріез 
В реоріе 
С ігіаі апсі еггог 
Б  зсЬооІз

Тазк 3. Кеасі іЬе іехіз Ье1о\у. МаісЬ сЬоісез (А-Н) Іо (11-16). ТЬеге аге і \ у о  

сЬоісез уои йо поі пеегї іо изе.
11. 12.

Ореп Тор
$і;ЬІ;міа; Тоиг оГ

Ьоп4ои

й чпщие .V •.-азге
Спаї* ртгтт тих №&& -омег 50 зіорх і» сюооі* Jгот.

Шр ті аші тану їітв* додав МЫ.

Тга\-е1 Сох«& Кіп§$
о п  ІІзе

оі  Р е г и  То а г

еі&ег кг%кжї диаіну игі}&г-жаі2&ріп&іе
• йіе-а: JЪ* їоЗс. іоиуі, ягід - та11-?'хjир іежгз 

ІЬг ггачгеЫвхя

а пеі
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ІЗ. 14 .

У Ш С 1Ы
н<кіі»л\м .яі;|ч*ч
И . Л І ' І Х І ’М

С Ілпісаі Епюре Кілгг Сгиіч
Ріасе* уои’11 чімі:

ЛмнсгJат. Со/сjкв. ВатЬсгj. 
ХиггжЬ*гх- АЛЛ. JJ%ч. І'шігьа, 

Вглгйіяга. Внііар*.!

5іаі т уоит ласаноп іп ЛммгНат апJ/оПгг» гіїсАятв к> Со1оjпе. 

Jоитсу оп іЬл мат П\+г ігкіЬг уси піах от ЬоягJ агні €гjоу юнг;
9$шс*Ьл\оІ сігіа Уои 'II г*асН Аг кшонс öапиЪ* самої Омі» 

Жгои̂ іг гк* ініЬ Вій* Г*аниЬ* ап<1 лпАуоыт \оуоjа пі ііч/истапп? 
сі Піс о/1)с*та апсі Вшіареи

15 . 16 .

ШчСОГЄГ ОІ0ГЇ0Ш Енгор? 
Ьу Оїааег Ехртет-

Яеіея ап<і *ціф

те <?/сщ £хр£?фрШж&£JЫ1$ 
еісопейїтШарі ш Еш-оре

.СУ**
■ ЙМвяі ЕигозШ ШШг* £1 Ропсгм
• £*р8*% рїзтті Шштт
• м»іу ш  та тафт
• Саг<5&)!їу ізйббібс! &0Ш&
• РаіІ ті ееикй йжй
• %ткт с? *п вхр̂1вос«j Іоиг Шищт

ТЬе їоііолуіп§ асіуегіізетепі о їїегз__________ .
А іоигз регґесіїу зиііесі ґог зіп§Іе Ігауеііегз 
В а Ігауеі Ьу а тосіегп сотґогіаЬІе ріапе 
С уои іо рагіісіраіе іп а Ігеазиге Ьипі 
Б  ап оррогіипііу іо сіізсоуєг Еигоре Ьу ігаіп 
Е зі§Ьізееіп§ іоигз гоипсі зоте  апсіепі сіііез 
Р уои іо ріап уоиг о\уп сііу зі§Ьізееіп£ іоиг 
С  а сЬапсе іо ехрегіепсе пе\у ріасез оп ґооі 
Н ехсіііп§ сгиізез аЬоагсі а гасіп§ уасИі

Тазк 4. Кеасі Ше Іехі Ъекш. СЬоозе Ггот (А-Н) ЇЇіе опе \уЬісЬ Ье«1 Ш« еасЬ 
зрасе (17-22). ТЬеге аге 1\уо сЬоісез уои (Іо по! пеей Іо изе.

100 Уеаг» ОИ апсі 8ШІ Боіи§ Нег Віі Гог ОіЬегз
ЮО-уеаг-оШ \уотап \уЬо із з ііП ап асііуе уоіипіеег аі Ьег Іосаі Ьозрііаі Ьаз уо\уєсі іо кеер §оіп§.
Веііу Ьо\ує, (17 )________ , шаз а\уагсіесі іЬе МетЬег оґ іЬе Огсіег оґ іЬе ВгііізН Етріге 12 уеагз

а§о ґог Ьег сопігіЬиііоп іо іЬе \У отеп’з Коуаі Уоіипіагу 8егуісе, а сЬагііу іЬаі ргоуісіез а гап§е оґ 
зєгуісєз ґог уиІпегаЬІе реоріе ууЬо ті§Ь і оіЬєпуізє ґееі Іопеїу.

8Ье зііП Ьеірз оиі аі Ьег Іосаі ШЯУ8 зЬор аі Норе Нозрііаі, 8а1ґогс1, (18 )_________ зо іЬаі іі сап
оґґег зєгуісєз ґгот теа із  оп \уЬее1з ґог еісіегіу реоріе іо у/еіґаге сепігез ґог зоїсііегз іп іЬе Агту.

ТЬе асііуе іасіу, (19)________ апсі Ьасі іо аііепсі ап ореп-аіг зсЬооІ, із аізо зііП іпуоіуєсі ууііЬ іЬе
Оігі Оиісіез, 89 уеагз айег зЬе їїгзі jотес!.

Мізз Ьо у̂є заісі: “і ’ує Ьееп іп іЬе §иійез зіпсе І \уаз 11.1 \уаз уегу іпіегезіесі іп іі апсі І изесі іо §о
сатріп§ апсі \уа1кіп§. І \уаз а Ьіі оґ ап оиісіоог §іг1 \уЬеп І луаз уоип§ег.”

8Ье рго§геззес1 іо Ьеіп§ а §иісіе іеасіег, а гоїе іп \уЬісЬ зЬе іпігосіисесі Ьипсігесіз оґ іеепа§е §іг1з іо 
іЬе ог§апізаііоп, гиппіп§ аппиаі сатріп§ ігірз, апсі із зііП а т е т Ь е г  оґ іЬе Тгеґоіі СиіШ, ап ог§апізаііоп
оґгаоге іЬап 20,000 тетЬ егз  (20)________ .

8Ье заісі: “І’уе Ьееп іпуоіуєсі \уііЬ іЬе \УКУ8 ґог 34 уеагз апсі І зііП сіо Ьаіґа сіау а \уеек.”
8Ье пєуєг таггіесі ог Ьасі сЬіШгеп, Ьиі Ьег перЬе\у Реіег Ьо\ує зауз (2 1 )________ апсі Ьакез

СІ02ЄП5 оґ сакез ґог геїаііуез.
Мг. Ьо\ує заісі: “8Ье Ьаз а таззіуе сігсіе оґ ґгіепсіз апсі \ує аіі іЬіпк зЬе із тагуеііоиз. І іЬіпк зЬе 

іоуєз Ьеіп§ асііуе. 8Ье (іоезп’і Ііке зііііп§ агоипсі сіоіп§ поіЬіп§.”

ЕХРЕКІЕИСЕ ТНЕ ¥'0ЙІ Шш>иИ*гаіі!йї'ї 
аі ІІЙ іЬпа̂  jЛи̂, jзфкн Мїйгккі 
я’івмі квуіаушйкв Ай, 

М«йЬИ»з!:ик
цj «риігак а«г

гой» 32(5 гшше,

ТНЕ МАСІС ОГ 80ГТН АМЕШСА 
іп- РЕІШЕ JЕТГК0М Ю.\ТЮ>Ш РöШйпй Ытйч

РтСаріаія £ Скягсв 
Тт'іт ш ЬісіїЩ. 

сЬтші т  йй 
Міішг СЫ;

75? Ь тот 
гш 1{>н<$8п

і& щягі&яе іке 
Шф!г%Ы яяйШі®! 

вт;>іж#/ 
ітікАшепев
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Мізз Ьо\ує Ьасі а гип оґ ассісіепіз Ьеґоге Ьег ЬігіНсІау, зрепс!іп§ а \уеек іп Ьозрііаі айег а ґаіі аі 
Ьоте апсі зиґґегіп£ у/Ьір1азЬ іп а саг ассісіепі \уЬі1е Ьеіп§ сігіуєп іо Ьег перЬечу’з Ьоизе. Виі (22)
________ апсі шоге іЬап і 00 ґгіепсіз апсі геїаііуез іигпесі ир іо соп§гаіиіаіе Ьег оп Ьег сепіепагу.

8Ье заісі: “І іЬіпк іі’з уегу §оосі іо Ье 100. і ’ує епjоуес! аіі т у  ііґе.”

А \уЬісЬ гаізез топеу ґог іЬе сЬагііу 
В зЬе Ьасі а рагіу іо сеіеЬгаіе 
С зЬе аКуауз іікесі сЬіісІгеп уегу тисЬ 
Б  \уЬо Ьаз зрепі Ьег Ііґе уоіипіеегіпд 
Е чуЬо \уаз сопзісіегесі а зіскіу сЬіісі 
Р чуЬо із кпочуп ґог Ьег сіеіісіоиз сакез 
С луЬо Ьауе Ьееп іпуоіуєсі \уііЬ іЬе Оиісіез ог 8соиіз 
Н зЬе зрепсіз Іоіз оґ і іт е  ууііЬ іЬе ґатііу

Тазк 5. Кеаіі ІЬе іехі Ье1о\у. Рог диезііопз (23-32) сЬоозе ІЬе соггесі апз\уег 
(А, В, С ог Б).

МаісЬ Масіе Іі іп Неал еп
Аз І заі зірріп§ а сир оґ іеа аі т у  зізіег Богіз’ Ьоизе, т у  ЬизЬапсі, Вгіап, (23 )________ т у  еуе

апсі ЯазЬесі т е  а \уісіє зтііе . Вгіап’з еуез Ьасі ііі ир чуЬєп Ье зачу МісЬаеі, оиг перЬе\у, р1ауіп§ луііЬ а 
рііе оґ сгай таісЬзііскз, аііетрііп§ іо таке  а Ьоизе.

“Но\у аЬоиі а (24 )________ ?” Ье заісі-іо МісЬаеі. “Уои так е  а Ьоизе апсі І ’11 так е  а іііііе Ьоаі”.
Іп а соиріе оґ Ьоигз іЬе раіг Ьасі сиі, сгайесі апсі діиесі іЬе таісЬзііскз іо§еіЬег апсі іЬе іазк \уаз
сотріеіе. “І’т  §оіп§ іо саіі іЬе Ьоаі Нагеі,” Вгіап заісі ргоисіїу. ТЬаі \уаз чуЬєп Ьіз (25)________ геаііу
зіагіесі.

\Уе ґоипсі а ЬоЬЬу зЬор іЬаі зоісі тосіеіІіп§ таісЬзііскз, апсі \ує зооп Ьесате іЬеіг Ьезі сизіотегз. 
“Г т  §оіп§ іо §еі Ьа§з о ґ іЬ ет ,” Вгіап заісі. “Г11 зіагі а печу рпуесі \уЬеп І §еі Ь оте.” Не §оі іо чуогк оп
а 1аг§ег Ьоаі, з\уійіу іо11о\усс1 Ьу ап (26)______ сору оґ а Зесопсі 'Уу'огіс! Шаг іогресіо Ьоаі. Вгіап \уаз
пєуєг Ьарріег іЬап \уЬеп Ье \уаз заі іп ґгопі оґ іЬе ТУ чуііЬ Ьіз таісЬзііскз апсі РУА §1ие. Іі т а з  а §геаі
\уау іо кеер Ьіз тіпсі (2 7 )________ аз Ье’сі геіігесі ґгот Ьіз геґгі§егаіог ґасіогу jоЬ уеагз Ьеґоге \уііЬ
ЬеаІіЬ ргоЫетз, зо І \уаз ріеазесі Ье’сі ґоипсі а ЬоЬЬу Ье іоуєсі.

8ооп Ье сіесісіесі іо Ьиіісі а §іапі §гапсітоіЬег сіоск. ТЬе ргоjес1 шаз (2 8 )________ \уе1і; іі jиз1
\уоиіс! Ьауе Ьееп пісе іо сіеаг ир т у  1іуіп§ гоот Яоог оссазіопаііу. Вгіап \уоиісі так е  зесііопз оґ іЬе
сіоск апсі іЬеп Ье’сі (2 9 )________ іі іо§еіЬег. Іі іоок агоипсі зєуєп уеагз апсі 210,000 таісЬзііскз іо
сотріеіе іЬе §гапсітоіЬег сіоск. Іі по\у Ьаз ргісіе оґ ріасе іп оиг 1іуіп§ гоот, апсі сЬітез іо іЬе іипе оґ 
Ві§ Веп еуегу 15 тіпиіез.

Аз іЬе ріесез (ЗО)________ ир, іЬе зрасе іп оиг Ьоизе сіізарреагесі. “\Уе’ге §оіп§ іо Ьауе іо Гіпсі
печу Ьотез ґог зо те  оґ уоиг тосіеіз,” І заісі іо Вгіап опе сіау. ТЬе іой \уаз сгаттесі ґиіі оґ ріесез апсі І
Ьасіп’і зееп іЬе соґґее іаЬІе іп уеагз. Не’сі тасіе а Ьеаиііґиі госкіп§ Ьогзе, сотріеіе (3 1 )________ а
засісіїе тасіе ґгот опе оґ т у  оИ Ьа§з, чуЬісЬ чує §ауе іо Вгіап’з зізіег. Не’сі аізо Ьиііі а Ьи§е луіпсітіїї 
іЬаі ріауесі Тиіірз/гот Атіїегсіат, хуЬісЬ \ує (32)________ іо Ьіз аипі.

23 А сіеіесіесі В ЬеМ С саи§Ьі Б саріигесі
24 А сЬа11еп§е В зігіґе С гіуаігу В чуа§ег
25 А епіегіаіптепі В атизетеп і С разііте Б сііуегзіоп
26 А сіеаг В ехасі С зігісі Б ріаіп
27 А сотріеіесі В оссиріесі С сЬаг£есі Б ГіПесі
28 А <Зеуе1оріп£ В такіп§ С сіезі§піп§ В ипгоШп§
29 А изе В сііп£ С ґазіеп В ріесе '
ЗО А §ге\у В ґогтесі С тоипіесі Б азсепсіесі
31 А \уііЬ В іп С Ьу Б оґ
32 А ґауоигесі В сопґеггесі С Ьезіо\уесі В сіопаіесі
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Та»к 6 Кеасі ІЬе іехі» Ьект. Гог циезііопз (33-42) сЬоозе ІЬе соггесі ап§\уег 
(А, В, С ог Б).

Н хт Рі§еоп8 Кеаііу Сеі Ноше
Н отіп§ рі§еопз (33 )________ ґог іЬеіг ипсаппу іпіегпаї сотразз, уеі а пе\у зіисіу геуеаіз іЬаі

зотеіітез іЬе Ьігсіз §еі Ь оте іЬе зате  \уау \ує сіо: ТЬеу ґоііоуу іЬе гоасіз. Т іт  Оиііґогсі апсі Бога Вію аі
(34) ________  Охґогсі Ііпіуегзііу ґо11о\уєсі рі§еопз іп Охґогсі оуєг а іЬгее-уеаг регіосі, изіп§ ііпу
ігаскіп§ сієуісєз еяиірресі \уііЬ §1оЬа1 розіііопіп§ зузіет іесЬпо1о§у (35)________ Ьу 8\уізз апсі Ііаііап
со!1еа§иез.

\*/Ьаі іНеу сіізсоуєгєсі \уаз зигргізіп§. \*/ііЬіп іеп кііотеігез оґ Ьоте, іЬе рі§еопз геїіесі Іезз оп 
іЬеіг хуеіі-кпотап іаіепіз ґог <іесо<ііп§ іЬе зип’з розіііоп ог <іесірЬегіп§ іЬе ЕагіЬ’з та§пеііс ґіеісі (36)
________ Л е т  пауі§аіе. Іпзїеасі іЬеу оріесі ґог а ЬаЬііиаІ гоиіе іЬаі Го11о\уес1 Ііпеаг ґеаіигез іп іЬе
Іапсізсаре, зисЬ аз гоасіз, гіуєгз, гаіКуауз, апсі Ьесі§е Ііпез -  єуєп \уНєп іі \уазп'і іЬе т о з і сіігесі \уау 
Ьоте. “її \уаз аітозі сотісаі,” зауз Сиііґогсі. “Опе рі§еоп ґо11о\уес! а гоасі іо а гоипсіаЬоиі, апсі іЬеп 
ехііесі опіо а таjог гоасі іЬаі Іесі іо а зесопсі гоипсіаЬоиі. ОіЬегз Яе\у сіо\уп іЬе К іуєг ТЬатез, опіу іо 
таке  а (37)________ іигп аі а Ьгісі§е.”

33 А \уєгє кпо\уп В кпо\уп С аге кпо^п Б кпо\уіп§
34 А Еп§1апё’з В іЬе Еп§1апс1’з С іЬе Еп§1апё Б Еп§1апсі
35 А <іеуе1оріп§ В із сіеуеіоресі С сіеуеіоресі Б  \уаз (іеуеіоресі
36 А Ье1ріп§ В іо Ьеір С Ьеірз Б  Ьеіресі
37 А сіізііпсі В сіізііпсііоп' С сіізііпсіїу Б  сіізііпсііує

\УЬу Бое8 Кєй Меап 8 іор?
ТЬе 19іЬ-сепіигу ЗсоііізЬ еп§іпеег КоЬегі 8іеуепзоп, \уЬо \уаз асііуе іп <іезі§піп§ еагіу

1і§ЬіЬоизез, (3 8 )________ ґог ап аііегпаііуе соїоиг іо \уЬііє -  т о з і 1і§ЬіЬоизез Ьасі а \уЬііє Ьеасоп -
\уЬєп Ье Ьиііі а ІідЬіЬоизе пеаг іо опе іЬаі аігеасіу ехізіесі, Ьесаизе Ье \уаз аґгаісі зЬірз (39)________ Ье
аЫе іо іеіі чуЬісЬ \уаз луЬісЬ.

ОГ іЬе 1і§Ьі зоигсез апсі (4 0 )________ §1аззез ауаіІаЬІе аі іЬе ііте , Ье ГоипсІ іЬаі гесі \уаз а
рагіісиїагіу іпіепзе 1і§Ьі, теапіп§ іі (41)________ ґгот іЬе §геаіезі сіізіапсе.

8о іп т а г іііт е  зі§па11іп§ гесі Ьесате ап аііегпаііуе іо \уЬііє, апсі \уаз Іаіег асіоріесі Ьу іЬе
Асітігаїіу іп 1852 (4 2 )________ іЬе рогі-зісіе оп зіеат уєззєіз. Огееп \уаз асіоріесі ґог іЬе зіагЬоагсі-
зісіе, апсі уєззєіз зееіп§ іЬе §гееп 1і§Ьі оп оіЬег зЬірз Ьасі іЬе гі§Ьі оґ \уау.

38 А Ьаз Іоокесі В Іоокесі С Іоокз Б  1оокіп§
39 А Ьауеп’і В \уоп’і С Ьасіп’ї В \уоиИп’і
40 А соїоигґиі В соїоигз С соїоигґиііу Б  соїоигесі
41 А соиИ зее В Ьеіп§ зееп С соиИ Ье зееп Б  сап зее
42 А іо тагк В тагкесі С тагк Б  \уаз тагкесі

НІМЕЦЬКА МОВА

Аи£§аЬе 1. Ьезеп 8 іе (Ііе ІІЬегзсЬгШеп (А-Н) ипö Діє Киггіехіе (1-5). ЕпізсЬеіЛеп 8 іе: 
\Уе1сЬе ІІЬегзсЬгіЙ раззі ги \уе1сЬет Киггіехі? 2 и jсс!ет Киггіехі §іЬі Є8 пиг еіпе ІІЬегзсЬгіЙ. 
Кгеигеп 8 іе ІЬге ЬÖ8ип§еп аиГ ö е т  Апї\уогіЬо§єп ап.

А Наизііеггеізеразз ізі Ьіз 2011 §Шіі§
В Еіпзіеі§еп аисЬ оЬпе Тіскеі •
С Ргеізе і т  РегпуегкеЬг зіеі§еп 
Б  Ойпзіі§е Кеізеп Шг Кіпсіег: ґгеііа§з ипсі зоппіа§з 
Е Разза§іеге зоїііеп теЬг Уегапі\уогіип§ йЬешеЬтеп 
Е ВаЬпґаЬгіеп: Гйг БеиізсЬе оЬпе Ап<3егип§еп 
С Кеізеразз Шг Тіеге 
Н Веігеиип§ Шг аііеіп геізепсіе Кіпсіег
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І Бег 8сЬиМі§е ти зз  гаЫеп
J Еіпе РаЬгкагІе ти зз  ез §еЬеп

1. Р1и§§езе11зсЬайеп іп сіег ЕигораізсЬеп Ш іоп тііззеп АЬГіпс1ип§еп гаїїіеп, \уепп зіе РШ§е 
киггГгізІід зІгеісЬеп осіег Разза§іеге пісЬі ЬсГогсІегп, \уєі1 сііе МазсИіпе іїЬегЬисЬі ізі. Б іе Уегогсіпип£ 
ЗОІ1 уог а ііет  сііе уєгЬгєіієіє Ш зіїїе ЬекатрГеп, теЬг Тіскеїз ги уегкаиГеп аіз 8іІге іш Р1и§геи§ 
уогНапсІеп зіпсі. Багґ еіп Разза§іег Ігоіг §Шіі§еп Тіскеїз пісЬі тіІїїіе§еп, Ьаі ег кйпйі§ АпзргисЬ аиГ 
еіпе АЬйпс1ип§ уоп 250 Ьіз 600 Еиго, jе пасЬ сіег 8ігеске. Біезе ВеІга§е ти зз сііе Р1и§§езе11зсЬай аисЬ 
гаЫеп, \уепп зіе еіпеп гезегуісгіеп Р1и§ зІгеісЬі. Уегзраіеі зісЬ еіп Р1и§ иш теЬг аіз ШпГ 8Шпсіеп, капп 
сіег Р1и§§азІ кііпйі§ сіеп Ргеіз йігз Тіскеї гигискуег1ап§еп. Біе ОезеІІзсЬай ти зз аиВегсІет Ноіеі- ипсі 
Тахікозіеп ііЬегпеЬтеп, сііе іЬгеп Кипсіеп сІигсЬ ІіЬегЬисЬіе, уегзраіеіе осіег §езігісИепе Р1й§е епІзІеЬеп.

2. БеиІзсЬе ВаЬп ипсі ВаЬпЬоГзтіззіопеп Ьіеіеп еіпеп 8 єгуісє  Шг Кіпсіег ап, сііе оЬпе Ве§1еіІип§ 
ип1ег\уе§з зіпсі. Аиґ сіеп Зігескеп Коїп -  НатЬиг§ ипсі Коїп -  8іиІІ§агІ Ьеігеиеп §езсЬи11е МіІагЬеіІег 
сіег ВаЬпЬоґзтіззіоп сііе 8есЬз- Ьіз 2луö1ГjаИп§еп. Біезег 8егуісе козіеі 25 Еиго гизаІгІісЬ. Біе Кеізе 
тизз зраіезіепз зіеЬеп \УегкІа§е у о г  Ве§іпп ап^етеїсіеі \уегс!еп. Біе Ве§1еіІег зіпсі чуаЬгепсІ сіег §апгеп 
ВаЬп&Ьй ап сіег 8еіІе сіег Кіпсіег ипсі Ьеіїеп у ог  аііет  Ь еіт ІІтзІеі§еп. Б іе Кіпсіег сШгґеп а11егс1іп§5 пиг 
Йеі1а§з ипсі зоппІа§з аііеіп іп сЗеп 2и§ зІеі§еп. Аиґ Р1и«геізеп Ьаі сііе Кіпс1егЬеІгеиип£ зсЬоп Тгасііііоп. 
АПеіп Ьеі сіег ЬийЬапза йіе§еп і т  JаЬг еічуа 55 000 Мтс1егjаЬп§е оЬпе Ве§1еіІип§ т ії . АисЬ Ьіег 
козіеі сіег Зегуісе ехіга. Бег Ргеіз ізі аЬЬап§і§ у о т  Р1и§гіе1 ипсі сіег ІітзІеі§еЬаий§кеіІ.

3. Наизііеге, сііе т і ї  іЬгеп НеггсЬеп осіег РгаисЬеп аиґКеізеп іппегЬаІЬ сіег ЕигораізсЬеп Ш іоп 
§еЬеп, ЬгаисЬеп еіпеп Кеізеразз. Аиз сіет §еЫ сіапп сііе §Шіі§е То1КуиІітрґип§ Ь єгуог. Нипсіе, Каїгеп 
ипсі РгеІІсЬеп тііззеп аиВегсіет т і ї  еіпет МікгосЬір осіег -  иЬег§ап§з\уеізе Ьіз 2011 -  сІигсЬ еіпе 
ТаІо\уіегип§ §екеппгеісЬпеІ зеіп. Біе Е1J Ьаі Ґез1§е1е§1, \уіє сіег Наизііеггеізеразз аиззеЬеп зоїі. Ег \уігсі 
Ыаи зеіп, сіеп ІурізсЬеп ЕІІ-8іегпепкгапг іга§еп ипсі сііе §1еісЬеп МаВе ЬаЬеп \уіє сіег Разз Шг НеггсЬеп 
ипсі РгаисЬеп. Біезе тііззеп іппеп еіп РагЬґоІо іЬгез ЬіеЬ1іп§з еіпкІеЬеп. Беп Разз §іЬі ез Ь еіт Тіегаггі. 
І\[огтеп Шг сіаз Роїо і т  Наизііеггеізеразз §іЬі ез пісЬі. Баз Тіег тизз аЬег ги егкеппеп зеіп.

4. ВаЬпкипсіеп, сіепеп сіег РаЬгкагІепаиІотаї Ігоіг ВегаЬ1ип§ кеіп Тіскеї аиззрискі, сійгґеп 
сіеппосЬ тіїґаЬгеп. 2луаг ти зз  сіег Кеізепсіе еіпе РаЬгкагІе і т  2и§ пасЫöзеп. NасЬ сіег РаЬгІ кöппе ег 
аЬег і т  БВ-КеізегепІгит сіеп БеГекІ а т  Аиіотаїеп гекіатіегеп ипсі еіпеп Ап1га§ аиГ 
РаЬгргеізег5ІаІІип§ зіеііеп, уегзргісЬі сііе ВаЬп. 8іе \уі11 сіапп сіеп Ап1га§ ргіііеп ипсі сіеп сіорреіі 
ЬегаЬІІеп РаЬгргеіз егзіаііеп. Іп Раїїеп, іп сіепеп сіег А иіотаї 1есіі§1ісЬ сіеп 2аЬ1ип§зЬе1е§ аизсігискі, 
Іаззеп сііе теізіеп 2и§Ье§1еіІег сіеп Кипсіеп пасЬ Аизкипй сіег ВаЬп аисЬ оЬпе РаЬгзсЬеіп ипсі оЬпе 
егпеиіе 2аЬ1ип§ тіїГаЬгеп. Тірр: зігеікі сіег Аиіотаї, Іаззеп 8іе зісЬ еіпе Ье1іеЬі§е УегЬіпс1ип§ 
аизсігискеп. Бапп к о т т і  сіаз ґеЬІепсіе Тіскеї те із і т і ї  гаиз.

5. ВаЬпГаЬгІеп ііЬег 100 Кііотеїег Ьап§е козіеп аЬ 1. Аргії 2004 і т  БигсЬзсЬпіІІ 3,8 Ргогепі 
теЬг. Риг Кеізепсіе, сііе кііггеге Зігескеп ГаИгеп, апсіегі зісЬ пісЬіз. Рііг Еп1ґегпип§еп г\уізсЬеп 100 ипсі 
200 Кііотеїегп теїсіеі сііе БеиІзсЬе ВаЬп сіа§е§еп еіпе Ргеіззепкип§ и т  гипсі 1,6 Ргогепі. ІЧеи 
еіп§еШЬгІ \уігс! еіп НосЬзІргеіз Шг Зігескеп ііЬег 700 Кііотеїег. БаШг ЬегаЫеп сііе Кеізепсіеп т а х іт а ї 
111 Еиго (2. Кіаззе, еіпґасЬе РаЬгІ), т і ї  ВаЬпсагсІ 50 зіпсі ез 55,50 Еиго. Р1аІ2гезегуіегип§еп, сііе а т  
8сЬа11ег уегапіаззі \уегсіеп, козіеп jе1г1 3 Еиго ( уогЬ єг 2,60 Еиго). Зіе зіпсі козіепіоз, \уепп сіег Кипсіе 
сііе К.езегуіегип§ а т  Аиіотаїеп осіег опііпе уегапіаззі.

Аиі§аЬе 2. Ьезеп 8 іе (іеп Техі ипй сііе АиГ§аЬеп ипісп. ЕпІзсЬеісІеп 8 іе: \Уе1сЬе Ьö»ип§ (А, 
В, С ойег Б) ізі гісЬіі§? Ез §іЬі пиг еіпе гісЬІі§е Ьöзип§. Кгеигеп 8 іе ІЬге Ьöзип^еп аиГ (ієні 
АпІчуогіЬо§еп ап.

Сагіпег ізі «іаз ШсЬіі§е
СЬгізІіап \уаг уіег JаЬге аіі, аіз ег зеіпе Ье§озІеіпе \уе§раскІе ипсі зісЬ сііе В1итеиг\уіеЬе1п 

зсЬпаррІе. І т  8 о т т е г  ки ттег іе  зісЬ сіег Кіеіпе ги заттеп  т і ї  зеіпег М ата  и т  сііе ВаїкопЬІитеп. 
8сЬоп сіатаїз \уаг кіаг: Ег Ьаі еіп НапсІсИеп Шг РЯапгеп. ОЬ ег піе сіауоп §еІгаитІ Ьаі, еіпеп апсіегеп 
ВегиГ ги ег§геіґеп? "Кіаг §аЬ ез т а ї  Ніш§езріпз1е, аЬег еі§епіНсЬ \уаг іт т е г  кіаг, сіазз Сагіпег сіаз 
К.ісЬіі§е ізі", за§1 СЬгізІіап ипсі ег§апгІ ІасЬеІпсІ: "Меіпе Миііег Ьаііе еЬ піе ги§е1аззеп, сіазз ісЬ еічуаз 
апсіегез тасЬе." Аіз ег сіеп НаирІзсЬиІаЬзсЬІизз іп сіег ТазсЬе Ьаііе, йп§ СЬгізІіап §1еісЬ еіпе ЬеЬге 
ги т  2іегрЯапгеп§агІпег ап. Бгеі JаЬге 1ап§ Іегпіе ег, \уіе т а п  Віитеп рйапгі, \уіє т а п  зіе уегтеЬгІ ипсі
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\уіе т ап  зіе гісЬіі§ рЯе§1. Ег Ьекат Ьеі§еЬгасЬі, у/іе тап  §сНас11іп§еп сіеп Сагаиз тасЬі ипсі 
КгапкЬеіІеп ЬеЬапёеЙ. АиВегсІет §еЬöг1еп Восіеп- ипсі МазсЬіпепкипгіе ипсі РЯапгепзсЬиІг гиг 
АизЬі1с1ип§ ипсі СЬгізІіап тиззіе діє ІаІеіпізсЬеп № т е п  сіег РЯапгеп Ьиґґеіп. Іп зеіпег 
АЬзсЬ1иззрги&п§ \уигс1е ег §ейа§1, \у іє  Віитеп аиГ^еЬаиС зіпсі ипсі \у іє  зіе ЗсЬасІзІоіТе іп Заиегзіоії 
итууапсіеіп. "Оапг зсЬöп зсКууєг", теіп і сіег 29-JаЬп§е, \уепп ег Ьеиіе ап зеіпе ЬеНггеіІ гигііск сіепкі. 
АиІ§еЬеп к а т  Ігоїхсіет піе іп Рга§е, сіепп ег ууаг у о т  егзіеп Та§ ап Ье§еізІегІ у о т  СагІпегЬегиґ. Оапг 
Ьезопсіегз Газгіпіегіе сіеп ЕеЬг1іп§, \уіє аиз еіпет кіеіпеп 8атепкогп, сіаз т а п  і т  \УіпІег еіпрЯапгІ, 
еіпе §гоВе РЯапге \ уігс1, діє тап  ап сііе Кипсіеп уегкаий. БаЬеі Іегпіе ег аисЬ, сіазз еіп §гипег Баитеп  
пісЬі аизгеісЬі, и т  еіп §иІег Оагіпег ги зеіп. 2 и т  ВегиГ §еЬöг1 ез аисЬ, Кипсіеп ги Ьегаїеп ипсі ІЬпеп 
§ес1и1с1і§ ги егкіагеп, \уе1сЬез РЯапгсЬеп зіе \у о Ь іп  рЯапгеп зоШеп. МасЬ сіег ЕеЬггеіІ ЬІіеЬ СЬгізІіап 
зеіпет ВегиГ Ігеи. Мііііепуеііе агЬеіІеІ ег зеіі геЬп JаЬгеп іп еіпег ВаитзсЬиІе. Біе АгЬеіі сіогі ізС Ьагі, 
сіазз тизз сіег Оагіепехрегіе ги§еЬеп. Ег ти зз зсЬ\уеге МазсЬіпеп Ьесііепеп, Б ай те рЯапгеп ипсі Егёе 
зсЫерреп. АиВегсІет зіпсі сііе Ап§езІеШеп сіег ВаитзсЬиІе Ьеі jес1ет \УеІІег сІгаиВеп. Бег ЕоЬп Шг сііе 
МйЬеп? "КеісЬ \уігс! т а п  аіз Оагіпег пісЬГ, за§1 СЬгізІіап. АЬег сІаШг зріігі тап  сііе ІаНгезгеіІеп. Бег 
РЯапгепкеппег т а §  сіеп НегЬзІ, \уєі1 ег зо зсЬöп Ьипі ізі, аЬег зеіпе ЫеЬПпдзjаНгезгек і зі сіег РгііЬ1іп§. 
Ег ІасЬеІІ ипсі § е г а І  еіп ЬіззсЬеп іпз 8сЬ\уагтеп, \у є п п  ег ЬезсЬгеіЬі, \у іє  пасЬ сіет \УіпІег аііез ги 
пеиет ЕеЬеп епуасЬі, діє Віаііег зргіеВеп ипсі діє В іитеп ЫиЬеп. Эаз ЕасЬеп у є г§ с Ь і СЬгізІіап 
зсЬ1а§агІі§, ууєпп ег уоп сіеп 8сЬаІІепзеіІеп сіез ОагІпега111а§з зргісЬі. 8ріппті1Ьеп ипсі Рііге §еЬöгеп 
сіаги. \Уепп зіе ёеп РЯапгеп ап сііе Шиггеїп ипсі Віаііег луоііеп, у є г з іє Ь і ег иЬегЬаирІ кеіпеп 8раВ. АисЬ 
пасЬ йЬег геЬп JаЬгеп і т  JоЬ зіпсі РЯапгеп зеіп еіп ипсі аііез. МапсЬе уоп іЬпеп Ье§1еіІеп іЬп зо§аг, 
\уепп ег зісЬ аЬепеїз аиГ сіеп Н є іп п у є §  тасЬі. "ІсЬ ЬаЬе зеІЬзІ Газі зсЬоп еіпе еі§епе Оагіпегеі ги 
Наизе", уеггаї СЬгізІіап. Ег зеі еіп Заттіегіур. \Уапп іт т е г  еіп РЯапгсЬеп іп сіег Оагіпегеі зсЫарр 
тасЬі, п і т т і  ег ез т і ї  пасЬ Наизе ипсі уегзисЬі ез аиГгирарреІп. БосЬ сіатії посЬ пісЬі §епи§, аисЬ 
СЬгізІіапз Іпіегпеїасігеззе уеггаї, сіазз ег Шг Огііпгеи§ зсЬ\уагтІ. Ег Ьаі зісЬ сіеп ІаІеіпізсЬеп № т е п  сіез 
РасЬегЬІаІіЬаитз ёаГиг аиз§езисЬі. Кеіп 2\уєіГє1: СЬгізІіап Неіпді ізі еіп Оагіпег аиз ЬеісІепзсЬай.

6. Шаз ізі сіет Техі гиГо1§е гісЬіі§?
А 8сЬоп т і ї  у іє г  JаЬгеп Ье§апп СЬгізІіап, зе1ЬзІапс1і§ РЯапгеп г и  рЯе§еп.
В СЬгізІіап т із з іе  іт т е г , \уотіІ ег зісЬ зраіег ЬезсЬайщІ.
С Біе Миііег уоп СЬгізІіап ууііпзсЬ іє  зісЬ еіпеп апсіегеп ВегиГШг іЬгеп 8оЬп.
Б  СЬгізІіапз ЕІІегп ЬаЬеп ЬегиЯісЬ т і ї  сіеп РЯапгеп ги Іип.

7. \Уогап егіппегі зісЬ СЬгізІіап, \уепп ег ап зеіпе ЬеЬге гигідсксіепкі?
А Базз сііе ІІпІеггісЬізГасЬег іп Еаіеіп уеппіііеіі тіп іеп .
В Базз сііе ИпІеггісЬізІасЬег пісЬі ІеісЬі \уагеп.
С Базз (Ііе Кипс1епЬегаІип§ зеЬг зсЬ\уієгі§  ууаг.
Б  Базз сііе Кипсіеп зеЬг §ес1и1(1і§ \уагеп.

8 . \¥аз у є гзіє Ь і  т а п  іп сіет Копіехі ипіег сіет Аизсігиск „еіп §гипег Б аи теп “?
А Сіііск і т  ЬеЬеп 
В зсЬтиІгі§е Напсіе еіпез Оагіпегз 
С §и1ег ЕгГо1§ Ьеі ёег РЯе§е сіег РЯапгеп 
Б  Мо§1ісЬкеііеп Шг еіпе §и1е ВегиҐ8епІ\уіск1ип§

9. \¥аз §еГа111 СЬгізІіап Ьеі сіег АгЬеіі іп еіпег ВаитзсЬиІе?
А Базз т а п  іт т е г  іп сіег йізсЬеп Ьий агЬеіІеІ.
В Базз т а п  сіатії §иІ уегсііепеп капп.
С Базз т а п  сіеп \УесЬзе1 сіег ІаЬгезгеіІеп егІеЬі.
Б  öазз т а п  т і ї  (Іеп зсЬ\уегеп МазсЬіпеп агЬеіІеІ.

10. \¥ оуоп геи§1 СЬгізІіапз Іпіегпеїасігеззе?
А Базз РЯапгеп сіаз \УісЬіі§зІе іп зеіпет ЬеЬеп зіпсі.
В Базз сііе ІаІеіпізсЬе 8ргасЬе зеіп НоЬЬу ізі.
С Базз ег ап зеіпеп РасЬкеппІпіззеп пісЬі гшеіґеіі.
Б  Оазз ег РасЬегЫайЪаите уегкаий.

АиГ§аЬе 3 Ьевеп 8іе йіе 8ИиаІіопеп (11-16) ипгі öапп 0іе Апгеі§еп (А-Н). \Уе1сЬе Апгеще 
раз»! ги \уе!сЬег 8іїиаїіоп? 8іе кöппеп jейе Апгеі§е пиг е іп та ї уєпуєпйєп. Кгеигеп 8іе ІЬге
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Ь öзип«еп  аиГ йеш  А п1\уог(Ьо§еп ап.

11 Негг Кгаизе Ьаі \уепі§ ЕгйЬгип§ і т  1Jт§ап§ т і ї  сіет РС ипсі зисЫ Ні Не.
12 Ргаи МйІІег тбсНіе Шг іЬг Кіпсі еіп Кіауіег каиґеп, аЬег кеіп пеиез.
13 Аппа Ьаскі зеЬг §егп ипсі тосЬіе еіпе АизЬі1сіип§ аіз Васкегіп тасЬеп.
14 Бег Ьаріор уоп Неггп Воіге ізі карий ипсі ег тöсЫ е іііп герагіегеп Іаззеп.
15 Ка1jа тосЬіе аіз УегкаиГегіп іп еіпег Васкегеі агЬеіІеп.
16 Ргаи Вег§ег ізі Кепіпегіп ипсі тöсМ е іЬгеп аііеп Тгаит уепуігкІісЬеп. Зіе тöсЫ е Кіауіег 

зріеіеп іегпеп.
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АиГ§аЬе 4. Ьезеп 8іе йеп Техі ипсі ШІІеп 8іе сііе Ьііскеп аиз. \¥аЬ1еп 8іе аиз сіеп 
уог§е§еЬепеп Уагіапіеп (А-Н) сііе 8аШеі1е, сНе іп сііе Ш скеп (17-22) раззеп. Кгеигеп 8іе ІЬге 
Ід>зип§еп аиГ сіет Апі\уогіЬо§еп ап.

Меіп НоЬЬу ізі 8каіеЬоагйіп§
Аппа ІеЬі ід сіег озІйіезізсЬеп 8іас11 АигісЬ. Зіе Ьаі сііезез JаЬг АЬіІиг детасЬі ипсі \уі11 РоІо§гаГіе

зіисііегеп. 8іе еггаЬІІ: - Уог Шпґ JаЬгеп, (1 7 )_____________ , Ьіп ісЬ ги т  егзіеп Маї ги заттеп  т і ї
т е іп е т  Вгисіег аиГ сіег 8ігаВе §езкаІеІ. Зеіїсіет зкаїе ісЬ зо ой \уіе то§1ісЬ. БигсЬ сіаз 8каІєЬоагсіеп
геізе ісЬ аисЬ у ієі. М а п с Ь т а ї ґаЬге ісЬ ги  сіеп \У єііЬє\уєгЬєп, (18)_______ О аз 8ка1еп із і еіп \уісЬіі§ єг

Теіі теіпез ЬеЬепз. Ез ізі еіп ипуег§1еісЬ1ісЬез ОеШЫ, (19)_________ Міг §еШ11, (20)_________ Біе
теізіеп 8каІеЬоагс1ег зіпсі таппІісЬ. 2 и т  ОІйск §іЬі ез іт т е г  теЬг МасісЬеп, зо \уіє тісЬ.

(2 1 )________ ____ , у єгЬ іпсієі ипз аііе сііе ЕіеЬе г и т  8каІеЬоагс1еп. 8еіІ Іеігіет JаЬг тасЬеп \уіг  jеöез
JаЬг еіпе „Сігіз' 8каІе Тоиг" т і ї  8каІегіппеп аиз §апг Еигора. Біе Уісіеоз ипсі Роїоз, (22)_________ ,
Ье§еізІегп аисЬ сііе таппІісЬеп 8каІег. Баз №§аІіуе а т  8каІеЬоагс1еп зіпсі аЬ ипсі ги «ііе УегІеІгип§еп.

А оЪауоЫ \уіг ипІегзсЬіесІІісЬе ЬеЬепззІіІе ЬаЬеп 
В аіз ісЬ ап еіпет 8каІепуеІіЬе\уегЬ Іеі1§епоттеп ЬаЬе 
С сііе (іаЬеі епІзІеЬеп
Б  сііе іп апсіегеп 8іас11еп ипсі Еапсіегп зіаіійпсіеп 
Е оЪауоЫ МасісЬеп ой пісЬі зсЬІесЬіег аіб Jип§еп зкаїеп 
Е аіз ісЬ посЬ ЗсЬШегіп \уаг 
С  сіеп АзрЬаІІ ипіег сіет ЗкаїеЬоагсі ги зрйгеп 
Н сіазз сііе 8каІегзгепе еіпе еі§епе \Уе11 ізі

АиГ§аЬе 5. Ьезеп 8іе (Іеп Ьйскеп1ех1 ипсі ег§апгеп 8іе іЬп. \¥аЬ1еп 8іе сіаз \¥огі (А, В, С 
осіег Б), сіаз іп сііе Ьйске раззі. Ез §ІЬІ пиг еіпе гісМі§е Ьöзип^. Кгеигеп 8іе ІЬге Ьюзип§еп аиГ 
сіет АпІ\уогіЬо§еп ап.

Еіп БогГ аиз еіпег апсіегеп 2еіІ
Іп сіег № Ье у о п  Вгіепг Ьеі Вегп зІеЬеп 110 ЬізІогізсЬе Наизег (2 3 )____________сіег §апгеп 8сЬ\уеіг.
Уіеіе сіауоп (24)__________ ЬіегЬег§еЬгасМ, аіз зіе (25)___________ ІЬге Везіїгег пісЬі теЬг то с іе т
§епи§ шагеп. Jе1г1 зІеЬеп зіе і т  РгеіІісЬітизеит Ва11епЬег§. Ез зіпсі (2 6 )__________ \УоЬпЬаизег,
зопсіегп аисЬ \УегкзІаІІеп. ВезисЬег кöппеп сіагіп зеЬеп, \уіе (27 )___________ КöгЪе тасЬі, Казе (28)
__________ о сіег аиз ТіегЬаагеп гиегзі V/ о 11 е ипсі сіапп (29)___________ Риііоуег тасЬі. АиГ сіет Агеаі
ІеЬеп (ЗО)__________ аіз 250 Тіеге \у іє  (3 1 )___________  100 JаЬгеп. Баз Лпсіеп Кіпсіег Ьезопсіегз
іпіегеззапі -  зо\уіе сііе Ігасііііопеїіеп 8ріе1е, сііе (32)__________ сіогі зріеіеп кöппеп.

А в С Б

23 іп аиГ ги аиз

24 шигсіеп Ьаііеп коппіеп \У0ІІІЄП

25 УОП аиґ йдг ОЬег

26 зо\уоЬ1 пісЬі пиг ЄПІ\УЄСІЄГ г\уаг

27 сііе ег ез тап

28 Ьегзіеііі Ьег§ез1е111 8ІЄІІІ Ьег зіеіііе Ьег

29 еіп еіпег еіпет еіпеп

ЗО УІеІ теЬг УІЄІЄ теЬгег

31 Іп аЬ УОГ УОП

32 зіе 8іе іЬг луаг
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Аиі§аЬе 6 Ьезеп 8іе йіе Ьііскепіехіе ипсі ег§апгеп 8іе 8Іе т і ї  гіеп \Уöг1егп аи 8  сіеп 
уог§е§еЬепеп Ілзіеп. 8іе кöппеп jейев сіег  \¥öг1ег пиг еіпшаї уетепсїеп . ІЧісМ аііе с1іе8ег \¥огіег 
раззеп іп (Ііе Техіе. Кгеихеп 8іе ІЬге Ьöзип§еп аиГ йеш АпІ\уогІЬо§еп ап.

Техі 1 І
Апопугае СеясЬепке

\Уег тасЬі сіаз? І т т е г  \уієс!єг Гтсіеп сііе ЕіпшоЬпег уоп ВгаипзсЬ\¥еі§ ВгіеШтзсЬ1а§е т і ї  СеМ іп
іЬгег(ЗЗ)________ . Еіп апопутег 8репс1ег Іаззі зіе (34)________ еіпгеїпе МепзсЬеп ипсі уегзсЬіесіепе
Іпзіііиііопеп 1іе§еп. 8о Ьаі сііе Миііег еіпез кгапкеп Jип§еп 10 000 Еиго Ь екоттеп . Віє Ратіїіе капп
j еІ2І іп сіеп (35)________ ГаЬгеп. АисЬ еіп Кіпсіег^агіеп ипсі сіаз КаїигЬізІогізсЬе М изеит ЬаЬеп Оеісі
Ьекоттеп. öег тосіегпе ИоЬіп Ноосі Ьаі Ьіз Ьеиіе Газі 250 000 Еиго §езрепсіеІ. Уіеіе ВгаипзсЬ\УЄІ§ег
ІіеЬеп сіеп Зрепсіег. Ег Ьаі зо уієі Оиіез §е1ап, сіазз ег Шг зіе еіп (36)________ ізі. АисЬ зіе зрепсіеп
jе1г1 теЬг -  ипсі (37)________ зісЬ зеЬг §иІ сІаЬеі.

А УогЬіїсІ 
В Огі 
С аиГ 
Б  ШЫеп 
Е Ггеиеп
Е Шг „
С 8іас11 
Н Ш аиЬ

Техі2
А тЬіІіопіегі ипö іпіеІІі§епі

Jи§епсШсЬе зіпсі ґаиі ипсі Іип \уепі§ Шг ІЬге (38)_________? Біезез КІізсЬее з і і т т і  пісЬі.
Еіпе (39)________  сіег Ипіуегзіїаі Коїп геі§1: 0ІЄ теізіеп Jи§епсШсЬеп зіпсі іпІеІ1і§епІ ипсі
зеЬг атЬіІіопіегІ. 8іе (40)________ , сіазз ЗсЬиІе \уісЬіі§ ізі. Еіп §гоВег Теіі сіег Ьеґга§1еп 2еЬп- Ьіз
2\уö11jаЬп§еп тöсЫ е §егп сіаз (41) _ тасЬеп. БезЬаІЬ зіпсі §и1е Иоіеп сіеп сІеиІзсЬеп ЗсЬііІет
Ьеиіе аисЬ уієі \уісЬіі§єг (42)  ______  ґгиЬег. Іп еіпег \Уе11 сіег 8е1ЬзІорІітіегип§ \уо11еп
\уаЬгзсЬеіп1ісЬ аисЬ Теепа§ег пісЬі гигііскЬІеіЬеп.

А \¥ІЄ 
В АЬіІиг 
С 2икипй 
Б  кöппеп 
Е аіз
Е 8сЬи1аЬзсЬ1изз 
С ууіззєп 
Н ШіегзисЬип§

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Б є у о іг  1 . І л з е г  Іе І е х і е  “ Р е и і- о п  с ііге  (Іап8 и п  с іо с и т е п і а іг е ? ” . С Ь о І8І88Є2  1е т е і і і е и г  Ш ге  
р о и г  е і іа їц іе  р а г а § г а р Ь е  й е  І е х іе  с і-й е8 8 о и 8 :

Іпуііе сГЬоппеиг сіє 20е 8иппу 8ісіе оґ ІЬе сіос, тагсЬё іпіегпаїіопаї сій сіоситепіаіге яиізе Ііепсіга 
а Ьа К.осЬе11е сій 23 аи 26 jи т ,  1е сіпеазіе №со!аз РЬіІіЬегІ у ргоjеИега Ігоіз сіє зез Ш тз, сіапз 1е сасіге 
Й’ипе зеїесііоп сіє сіоситепіаігез яиі опі тагяие Іез уіп§і сіегпіегез аппёез. Е’оссазіоп, роиг 1е 
геаіізаіеиг іїЕ іге еі ауоіг, сіє гєуєпіг зиг зоп рагсоигз еі сіє з’іпІегго§ег зиг Геїаі сій сіоситепіаіге.

1.______________________
“ Ее Іегте “сіоситепіаіге” гесоиуге ипе Ігез дгапсіе уагіеіе сІ’арргосЬез, сі’есгіїигез еі сіє зіуіез, 

Яие 1’оп гепсопіге сіапз Іез Гезііуаіз еі сіапз Іез заііез; Ьеаисоир тоіпз а 1а ієієуізіоп, ой Іез Ш тз зопі
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Ігез з1апс1агсИзё5 -  запз сіоиіе Іа зиЪjесЙуИё (І’ип геаіізаіеиг е езі-еііе Ігор с1егап§еапІе -  еі гагетепі 
рогіеигз сі’ипе «Іітепзіоп сіпетаІо§гарЬіяие. Се п’єзі раз ипе яиезііоп сіє зиррогі ІесЬпіяие пі сіє тосіе 
сіє сііґіизіоп ои сіє Іаіііе сіє Гёсгап, т а із  сіє зиjе1. А 1а ієієуізіоп, іі з’а§іІ ргезцие 1оиjоигз (1е ігаііег ип 
зиjе!; аи сіпета, іі з’а§іІ ріиз зоиуепі (І’еп сіераззег 1е сасіге роиг аііеіпсіге ипе (іітепзіоп ипіуегзеїіе, 
Яиі атёпе 1е Ш т а поиз рагіег сіє поиз, сіє Гезресе Ьитаіпе еі сіє за сопсііііоп. М ете Іогзци’іі топіге 
сіез огап^з-оиіапз, с о т т е  1е їега ШпеПе, ип сіоситепіаіге сі’ипе уіп§1аіпе сіє тіпиіез яие jе т ’арргеїе 
а їоигпег аи Іагсііп (Іез Ріапіез еі сіопі І’Негоїпе, а§ее сіє 40 апз, еп а раззё Ігепіе-зері сіеггіеге ипе уіігє. 
Се зега ип Й іт зиг сеііе уіігє, зиг зоп ге§агс1 а еііе еі зиг сеих яи’оп іиі рогіе. II у зега яиезііоп сіє 
саріиге еі сіє саріаііоп. Еп зо т те з , сіє сіоситепіаіге, риізцие й ітег Іез §епз, с’езі аиззі Іез 
етргізоппег.”

2.___________________________
“ Гаї геаіізе т о п  ргетіег сіоситепіаіге еп 1978, ауее Оегагсі Могсііііаі, Ьа Уоіх сіє зоп таіїге, 

зиг 1е сіізсоигз раїгопаї. ІМоиз еп ауопз Гаіі ипе уегзіоп їеіе сіє Ігоіз Гоіз ипе Ьеиге, яиі а сіє сепзигёе зиг 
іпіегуепііоп сіє Ргап£оіз Оаііе, раїгоп сіє Ь ’ОгеаІ. Ее саЬіпеї сіє Каутопсі Вагге, Ргетіег тіпізіге сіє 
Гёроцие, а їаіі ргеззіоп зиг Апіеппе 2, яиі Га с1срго§гатте (іапз 1а тіпиіе. Еп 1981, сЬап§етепІ (іе 
ге§іте. Маіз рагсе яие Ргап?оіз Баїїе езі ип а т і сі’епГапсе сіє Ргап<?оіз Міііегапсі, Іе Гііт пе зега раз 
герго§гатте. АиjоигсРЬш, сез Ігоіз Ьеигез п’опі гіеп регсіи сіє Іеиг ас1иаП1ё. Роигіапі, аисипе сЬаіпе пе 
з’езі епсоге ёёсШёе а іез сіійизег. ”

3 .___________________________
“ Ьа ¥і11е Ьотге, яие j ’аї Іоигпе еп 1990, езі а 1’огі§іпе ип сіоситепіаіге (іе 1ё1ёу1зюп Йпапее раг 

Апіеппе 2 еі Ьа 8ері, яиі опі Іоиіез сіеих у„ои1и т ’ітрозег ип соттепіаіге, ауес (іез сЬіґ&ез роиг 1а 
ргетіеге, ріиз Нйёгаҥе роиг 1а зееопсіе. II т ’а ґаііи Іеиг гезізіег, еп Іеиг сіетапсіапі поп зеиіетепі сіє т е  
Гаіге сопйапсе, т а із  ріиз епсоге сіє Гаіге сопйапсе аи зресіаіеиг Іи і-тете. Бе Іиі Іаіззег ипе рагі сіє 
ІіЬегІе. Бе пе раз іиі сііге а Іоиі т о т е п і се яи’іі сіоіі сотргепсіге, с о т т е  с’езі зі зоиуепі Іе саз, у 
сотргіз аи сіпета. Б ’ой т о п  ауегзіоп роиг МісЬаеІ Мооге, яиі геЛесНІІ а поіге ріасе еі сіопі Іез Ш тз 
гєієуєпі сіє 1а ргора§апёе.”

4 .___________________________
“ Jе пе сЬегсЬе раз а еп§гап§ег сіез соппаіззапсез ауапі сіє гепсопігег Іез §епз. Еп 1996, яиапсі jе 

зиіз а11ё Ігоиуег Jеап Оигу, рзусЬіаІге сіє 1а сііпіяие сіє Еа Вогсіе ой j ’аііаіз їоигпег Ьа Моіпсіге сіез 
скозез, еі яи’іі а со т т еп сё  а т ’ехрііяиег ой jе т е  Ігоиуаіз, jе Іиі аі сііі Ігез уііє: “Jе пе уеих гіеп 
зауоіг”. Гауаіз єпуіє сіє уоіг, раз сіє т е  сгеег сіез (Ієуоігз. (^иапсі оп з’іпзсгії (іапз ипе сіетагсЬе 
оиуегіетепі сіісіасііяие, оп раззе а сб1ё сій сіпета. Бе т ё т е ,  циапсі а зиг§і сіпя апз ріиз Ібі Гісіее сій 
Рауз сіез зоигсіз, jе п’аі раз сЬегсЬе а гепсопігег сіез зрёс1аНз1ез. 8і j ’ё1а1з а11ё уоіг сеих яиі опі ип 
сіізсоигз зиг 1а зигсіііе, раигаіз аЬогсіе іез зоигёз сі’ипе Іоиі аиіге тапіеге. Гаигаіз сЬегсЬё а уёпйег зиг 
1е Іеггаіп Іе Ьіеп-ґопсіе сіє се яи’оп т ’ауаіі сііі. Ма геїаііоп аи сіоситепіаіге рагі 1оиjоигз сіє топ  
і§погапсе еі сГипе епуіе сіє сіесоиугіг.”

5 ._____________________________
“Jе пе зиіз раз сіє сеих яиі гєуєпі сіє раззег а 1а йсііоп. Маіз т е з  сіоситепіаігез зопі Ігез паггаїіґз, 

зоиуепі сопзігиііз с о т т е  сіез Гісііопз. Еп у Ігауаіііапі, jе  т е  розе запз сеззе (іез яиезііопз с о т т е : сеіа 
сіоіі-іі еіге уізіЬіє ои іпуізіЬіє? Се зопі сіоіі-іі еіге іп ои оШ  Риє сіоіі-оп сііге еі Іаіззег сіеуіпег? Еіге еі 
о у о іг ,  раг ехетріе, п’епіге раз Іоиі сіє зиііе сіапз Іе у і ґ сій зиjе1. II з’оиуге зиг сіез уасЬез сіапз 1а Іетреіе 
-  Іе уєпі, Іез агЬгез, 1а пеі§е... 1а паїиге й§игее сіапз се яи’еііе а сіє ріиз уіоієпі. Еа сіаззе уієпі ріиз Іагсі, 
еі аррагаїї аіпзі с о т т е  ип аЬгі сопіге Іе сіап§ег, ип Ііеи рес1а§о§іяие ргёзегуё сіє 1а заиуе§егіе сій 
топсіе.”

Ргороз гесиеііііз раг Ргащоіз Екскаjгег
А С т ё т а  еі ІеІ0УІзіоп
В ЬіЬегІе сій зресіаіеиг
С Тєієуізіоп еі сепзиге .
Б  С о т т е  сіез Гісііопз
Е ЕіЬегІе сій сіоситепіагізте
Е ЕШег1ё сіез регзоппез й ітеез
С Сопігаї сіє сопйапсе
Н (^иезііоп сіє рагоіе
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Вєуоіг 2. ІЛ5Є2 Іе іехіе §иіуапі еі геропйех аих ^ие8ііоп8 еп сЬоІ8І8§ап( 1а Ьоппе геропзе (А, 
В, С, Б)

II зе сіегоиіе сіигапї сіеих зетаіпез, аиіоиг сій МагсП-Огаз еі, еп 2009, айігаіі 1 200 000 уізіїеигз 
сіапз 1а уіііє ес| 600 000 регзоппез сіапз Іез согІе§ез еі, оиіге Іе Гаіі сГарргепсіге Іе Ггап9аІ5 а №се, іі уоиз 
оїїгіга ип та§піБцие зресіасіе.

II езі геїаіе роиг 1а ргетіеге Гоіз еп 1294, Іе С отіе сіє Р гоу є п сє  уепапі « раззег Іез Геїез сіє 
сагпауаі, (Іапз за Ьоппе у іііє  сіє №се » ауапі сіє з’еіеіпсіге реи а реи аи 18ете зіесіе.

II езі геїапсе зоиз за Гогте а реи ргёз асіиеііе, аргез І’іпіііаііуе, еп 1873, сіє сгеег ип С отіїе сіє 
Реіез роиг сііуєгііг Іез гісЬез Ніуегпапіз аїїігез раг 1а уіііє. АІехіз Мозза еі зоп їїіз еп зопі Іез уёгйаЫез 
іпзрігаїеигз, іпзрігапі т ё т е  Іе Сагпауаі сіє 1а Коиуєііе-Огієапз.

Еп 1892 аггіуепі іез сопГейіз сіє раріег арреіез аіогз « сопГейіз сіє Рагіз » яиі еіаіепі аррагиз 
Гаппёе ргёсёс1еп1е аи Сагпауаі сіє Рагіз. Еез « сопГейіз сіє ріаіге », Ігор заііззапіз роиг Іез Ьеаих ЬаЬІІз, 
пе Гигепі іпіегсіііз яи’еп 1955.

Ье Коі сій Сагпауаі аггіуе зиг 1а Ріасе Маззёпа Іе уепсігесіі еі ез! Ьгй1ё зиг 1а р1а§е Іе сіетіег jоигз 
аргёз ауоіг <1ёй1ё зеиі, ауапі ип зріепсі і сіє Гей сі’агСіГісе.

Ее сJеШё аііегпе уіп§1 сЬагз сJёсогёз раг Іез « сагпауаііегз », Іез « §гоззез Іеіез » еі (іез Ігоирез сіє 
тизіяие еі сіє сіапзе.

С’езі аиззі а сейе оссазіоп яие зе öёгои1е 1а « Ваіаіііе сіє Йеигз », ауес яиаіге а сіпя т іїїе  Йеигз 
ГгаїсЬез, іта^іпее раг АІрЬопзе Кагг еп 1876, еп сотр1ётеп1 сіез с1ёй1ё8 сіез тазяиез еі регзоппа§ез 
§гоІезяиез, еііе « зе ргезепіе зоиз 1а Гогте сі’ипе рагасіе сіє уіп§1 сЬагз Яеигіз ой сіє jеипез Г еттез еі 
с^зогтаіз jеипез Ьош тез Іапсепі сіез Йеигз аих зресіаіеигз. Без Ігоирез тизісаіез ои сі’агі сіє гие, 
уепиез сіез яиаіге соіпз сій топсіе, ргеппепі ріасе епіге Іез сЬагз с о т т е  роиг Іе согзо 
сагпауаіезяие» е і « Еогз сіє сез Ьаіаіііез, 90 % сіез Йеигз 1апсёез с о т т е  Іе т іт о з а , Іе Іуз ои Іез 
таг§иегіІез, роиззепі зиг Іез соїііпез сіє 1а ге§іоп. Еез ргосіисіеигз Іосаих ріапіепі а Гаиіотпе Іез 
уаг1ё1:ёз яиі сопзіііиегопі Іе с1ёсог уё§ё1а1 сій сЬаг, Ггиіі сіє 1а соїІаЬогаїіоп ауес іез Йеигізіез »

Агіісіе ргорозё раг Jеап-Егапдом А 1JУЕКОЫЕ
6. Еез сопГейіз (іе ріаіге

А зопі регтіз jизяи'аиjоигсГЬш т ё т е  зі сеих еп раріег зопі: ріиз рориіаігез.
В опі ё1ё іпіегсіііз еп 1892, яиапсі оп а соттеп сё  а иШізег сеих "сіє Рагіз".
С опі ё1ё сJёГепйиз рагсе яи'іі заііззаіепі Іез ЬаЬіІз зотріиеих сіє сагпауаі.
Б  п’опі раз ё1ё сJёГепсJиз рагсе яи'іі заііззаіепі Іез ЬаЬііз зотріиеих сіє сагпауаі.

7. Ее Коі сій Сатауаі
А езі Ъги1ё зиг 1а Ріасе Маззепа аргез Іе Гей сГагІійсе.
В аггіуе зиг 1а Ріасе Маззепа еі ез! Ьгй1ё Іе (іегпіег jоиг.
С езі Ъги1ё Іе у є п й гє й і сіє зоп агпуёе сіеуапі іе Гей сГагІійсе.
В п’єзі раз Ьш1ё зиг 1а Ріасе Маззепа аргез іе Гей сГагІійсе.

8. Еез йеигз роиг 1а Ьаіаіііе
А  роиззепі сіапз сіез соїііпез, р1ап1ёез раг сіез Йеигізіез ауапі Іе Сагпауаі, еп Ьіуєг.
В аргез 1а йп сій Сагпауаі, еттеп ёез раг Іе у є п і зиг іез соїііпез сіє N106, іез §гаіпез сіє Йеигз 

Гегопі 1а гёсо11е зиіуапіе.
С зопі р1ап1ёез еп аиіотпе раг сіез ргосіисіеигз еі роиззепі сіапз Іез соїііпез сіє 1а ге§іоп.
Б  пе роиззепі раз сіапз сіез соїііпез, р1ап1ёез раг сіез Йеигізіез ауапі Іе Сагпауаі, еп Ь іу є г .

9. Репсіапі 1а Ваіаіііе сіез Еіеигз
А Іез £епз зе jейеп1 (іез йеигз сіеззиз еі зе сасЬепІ сіапз сіез сЬагз сопіепапі Іеигз типіііопз.
В АІрЬопзе Кагг ргорозе сіє іапсег сіез Йеигз аи риЬІіс еі аих Ігоирез тизісаіез еі сі'агі сіє гие.
С сіез jеипез jейеп1 сіез йеигз аих зресіаіеигз. Сейе Ьаіаіііе а ё1ё іта^іпее раг АІрЬопзе Кагг.
Б  сіез jеипез пе jейеп1 раз сіез йеигз аих зресіаіеигз. Кагг.

10. Репсіапі Іе <1ёй1ё оп Ігоиуе
А сіез Ігоирез (іе сіапзе еі сіез тагіоппейез аих §гоз ріесіз.
В сіез аиіотаїез §і§ап1езяиез еі (іез сЬагз а11ё§опяиез.
С сіез сЬагз а11ё§опяиез еі (іез Ігоирез сіє тизіяие.
В сіез Ігоирез сіє сіапзе еі сіез сЬагз а11ё§опяиез.
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11. 12.

Б єуоіг 3. Ье8 рЬгазез öи їехіе зиіуапі $опї іпсотрШ ез (11-16). СотрШег-1е8 а 1’аійе ЙЄ8
шеп1іоп8 А а Е.

З* і »йири,/@ ІХсі .в и г  
а * Сошв«г«

ОЪj&г * а т г і у 4* к Л и ?іа

Р»гі8, Іе 5 »»Г8 2010 Ь]
Й

: г а в $ о іб е »
«І’а і  Ь&зхі п о іе  їо п  аггілге* j |

1 *% J * іх&і V© сквгоЬег ієітіл т1ї±» & * І 
і 1 * аігввюагк«
Вій» к  Іоі р
лИГІОІ.

З о с і е і е  М Р 4
К ё j j J е ш е Ш  і п ї е г і е и г

Ап. і :-Се ге0І.етеог <?«ї сіе«ипг а огрпікег 1а уіє 
<іи ремотіеі є? в 'ітрои  * сЬасип еп $иеЦие епсігоіг 
С|и'і! ке ї гойте (йїсікг, Ьигеаи, рагкііі§, соог, еіс). Цп 
ттркіге сет зШеЬ£ $иг Іе$ ранпеаих ргеуи§ а сеї и&х.

АП. 2 ; іез ваїйгіех сіоіуєпі яйфвсіег 1«$ Ьогаігев 
сіє 1га.уаі! сjиJ Зеиг вош ргаргея

ЛП. З : Хсфіє епіійе ои догїіе <к Гелі перше 
воапе Ііеи а па роіШа§е. Тозде йгашіе йе роніш̂е зета 
зэпс&шхгёе.

Лп\ 4 : То а! ге*аг<1 <ЗоіІ іііге jизйШ зурхЬ сій 
гйфошаЬїв && Шї'кії.

ІЗ.

$

14.

РгоІіІ сі'епітергізе
Сгёее ап 1986, іа 50СІй <5 Рагоз елі: Іе Іеасівг 
топгііаі гі®5 5ІтиІ<Пеигї 5иг РС <jат Іе 5ес- 
іеш 0Є5 Ігапфог̂  1̂5 Іодісіек гіе 5І(пиІайоп 
ргорож. раг Рад» сопсвтелі 3 гіотаіпе;:
• аегопаиіічие (78 % сій СА) : соига ти і- 
іітесііа роиг к» ріІоіЄ5,
* тагігіе (13 %) : «ітиігіеигї геп/алі 4 
(етгпег !е5 6чи:раде5,
»аиіотоЬііе (9 %)ЕЯиІаОиге сіє сопгіуііє 
соттегааІізе5 аиргё5 сів вита-єсоїе; 
гйго5 гезііїа 85 %  сіє тап СА а Гєхрогйііоп,

jк а д е й J  а Ь  Маівеп ВІавсіїв' 
р(и$ йе рєуг щ е  Не т р і

J еисНЩпак. геге 16 Ь ЗО, 
$'ен! ргобиН іт поиуе! 

ассШ епі с!е Іа гоиіе аи 
саггеЬ иґ (іе !а Маі$оп 
Віапсію, а Ргігіас,
\>УШіат ЗапсЬег, сЬаи{- 
іеиг де І'епіщ іте Сосііп,

.Т'ея єпсіогті аи уоіап! (Іе 
50(1 сатіоп ег а чіоіет- 
т&А ЬечПё іа \'оііиге сіє 
тасіате іапсіеп . Сеііе 
öет/ÿге єн  іпсктЩ таіз 
Іа уоіііігє єві а Іа саяе.

Я

15.
О 0РРКЕÖЕ5ТА6Е

Р08̂Є:

ийаіізаііои:
0в8СГІр»І0»: І

ін {огтЩие/
ЫоотвИеа jЯквря/Мегий
Ргайс«/І!е-<ів-?гаііб«/Рагів

Роиг рагМсірег а їои 
й ш Щ р т т і «игор*«и, 
дає 80«ггІ «аҥиЁси г&иЫгйЫ 
кив рггзспие іе  Ідадие т іт л ііе  
аіішап* раНаиГсоигаит*̂  
ігщ а к  «І апдіак, еі ауаиJ 
ит Лйимїіой и&імЩив 
і і  Наиі кШ и.
ІюІиНоч роеєіШ аргіз к  Шд& 
(СЮ.

16.

Iп(1і^ие2 а ^ие1Iе рЬгаве аррагііепі сJпиjие іпґогтаїіоп

А Ье Ігасі іпуііе а тапіГезІег сопіге Іе §оиуегпетеп1:.
В Ь ’оЙге <іе 8Іа§е сопуіелі ёе ргеґсгепсе а ип іп§епіеиг.
С Б ’аргез се сотріе геп сій й’ассісіепі, с’езї ШіІІіат ЗапсЬег циі а с о т т із  ипе ґаиіе.
Б  Ьа зосіеїе Рагоз уепсі <іез зєгуісєз іпґогтайдиез.
Е N0113 з о т т е з  Іе 7 тагз. II езі: 20 Ьеигез. Еп ргіпсіре, Ргапдоізе езі аггіуее а Рагіз Ьіег. 
Е Ьа зосіеіе Рагоз гёраге сіез уеЬісиїез ёе Ігапзрогі (ргіпсіраіетепі: Іез ауіопз).
С Ь ’ойге (іе з1а§е сопуіепі: сіє ргеґегепсе а ип Ііпоиізіе.
Н Ьез диаіге агіісіез сопсетепі 1а сіізсірііпе.

М»Ы№Е5ТАТ»ОГ«г Ы АТЮ гЩ -Ё

1.Е ОІММСНЕ 1 2  8ЕРТЕМБКЕ
ке двиуетегпепі уеиі їлоия ріяиег поіге аг§епі 
еп ог§аг-,і5апІ Іе гаскеї $иг Іез а5§игапсе5 їН 
Ііоїй зщ фгзз Ш1J5 Іез Ш01ЭГÖ5 а уєпіг сіепіег 

і кз 12 зерїетЬге а Рагіз. ■
. Кє{щ«й5 еп5етЫе а? рауег Іа пос̂ еНе Іахе. і  

ТКОР, С?Е8Т 7КОР І Л
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а Е.
ТJпе jоигпёе сіє ІгауаіІ йе Вегпагй Ье СаІІ, сЬеГ (Іе гауоп сіапз ип ЬурегтагсЬё

С’езі: ип ЬурегтагсЬе аи погсі сіє Рагіз. II езі 7 Ьеигез сій таїіп . Вегпагсі Ье Оаіі, сНеґ сій гауоп 
ерісегіе йпе, аггіуе аи та§азіп. II п’єзі раз Іе ргетіег, Іоіп сіє 1а. Ьез ргетіегез еяиірез зопі аи Ігауаіі
(17)______ . Ш  Ьопjоиг гарісіе а Іоиі Іе топсіе, еі топзіеиг Ье Оаіі зе т е ї  аи Ігауаіі. Епіге 7 еі 9 Ьеигез,
іі уа гап§ег зоп гауоп тё1юи1еизетеп1. “(18)______ ”, ргесізе-і-іі.

Ье гауоп сіє Вегпагсі Ье Оаіі сопзіііие ип реііі ипіуегз а Іиі Іоиі зеиі. Без сепіаіпез сіє ргосіиііз
зопі газзетЫёз зиг яиеіяиез теїгез саггез. “(19)_______ ”, ехрііяие-і-іі.

Ріиз 1е гауоп езі а§гёаЫетеп1 сНзрозё еі ріиз Іез сііепіз асЬеІепІ. Ьа тіззіоп сій сЬеґ сіє гауоп езі
зітріе. ЕПе зе гезите еп Ігоіз то їз: ґаіге сій сЬіЯге. “(20)_______ ”, ауоие Вегпагсі Ье Оаіі.

Ье сЬеґ сіє гауоп пе зе сопіепіе раз сіє “теїіге еп зсёпе” Іез ргосіиііз сіє зоп гауоп. II езі аиззі
сЬаг§е сіез пе£осіаІіопз ауес Іез Іоигпіззеигз еі сіє І’арргоуізіоппетепі. “(21)______ ”, ехріісіие М. Ье
Оаіі.

Еі се п’єзі раз Іоиі. Еп саз сІ’аШиепсе, 1е сЬеґ «іе гауоп п’Ьезіїе раз а теїіге 1а та іп  а 1а раїе. 
“(22)”, гасопіе-і-іі.

А Бериіз 4 Ьеигез сій таїіп
В Моп гауоп сіоіі еіге ипе зоигсе сіє ргоїїі т ах іта ї.
С Ніег зоіг, с ’езі т о і  яиі аі сіесоире 1е jатЬоп.
Б  С’езі т о і  циі §еге іез зіоскз. ч
Е Раз ипе Ьоїіе пе сіоіі ёёраззег, Іоиіез іез еііяиеііез сіоіу єп і еіге ІізіЬІез.
Е II Гаиі яи’ііз Ііеппепі Іоиз епзетЫе еі яи’ііз гезіепі Ьіеп уізіЬІез.
С Ье сЬеґ сіє гауоп уа ргепсіге сіез уасапсез.
Н Ьез уепіез сіє Еоитії зопі еп Ьоиззе сопзіапіе сіериіз jатаег.

Бєуоіг 5. ЬІ8Є2 1а Іеііге еі сотріе іег Іез рЬгазез еп сЬоізіззапі сіапз 1а Іізіе сі-сіеззоиз (А-О) Іе 
їе гте  яиі сопуієпї (23-33):

Ни§иейе Мапсіеі
40 (23)________ Согуізагі
95 100 Ропіоізе 
Теї . : 02 37 12 54 65

Аегорогіз сіє Рагіз 
(24)_______ сій Регзоппеї

Огіу-Зисі 102
34656 Ог1у-Аего§аге Сесіех

Рапіоізе, Іе 4 тагз 2018

ОЬjе1: сіетапсіе сі’етріоі 
А 1’аііепііоп сіє М те  КЬасИjа Е1 Наггак,
Біггесігісе сіез (25)_______ Нитаіпез

Масіате 1а Бігесігісе,
І ’аі 1оиjоигз еіе раззіоппее раг Іез аегорогіз.
Гаі еи гесеттеп і І’оссазіоп сіє сіізсиїег ауес 1’ипе сіє у о з  Ьбіеззе еі сіє рагіег сіє зоп (26)______ ,

се яиі п’а Гаіі яие гепґогсег т о п  сіезіг сіє Гехегсег еі сіє (27)_______ у о ігє  епігергізе. .
Аргез ауоіг (28)________ 1е сіірібте сіє ГЕсоїе сіє Тоигізте сіє Ропіоізе (ЕТР), j ’аі Ігауаіііе

с о т т е  а§епІ сіє Уоуа§ез, риіз с о т т е  Ьбіеззе сі’ассиеіі сіапз Іез (29)_______  ргоіеззіоппеїз. Ш е
ехрегіепсе яиі т ’а регтіз сі’еіге еп сопіасі регтапепі ауес Іе риЬІіс, Іапі ґгап5аіз яи’е1гап§ег. Бе се
ґаіі, jе рагіе соигаттепі 1’ап§1аіз еі (30)_______ сіє зоїісіез Ьазез еп аііетапсі.

Jе зоиЬаіІгаіз ауоіг 1а сЬапсе сі’ехатіпег ауес уоиз сіє яиеііе тапіеге т е з  (31)______ роиггаіепі
з ’е х р г і т е г  а и  т і е и х  сіап з у о ігє  е п іг е р г із е .

Б єуоіг 4. Ье8 рЬга8Є8 йи іехіе зиіуапї «опі іпсотріеіез. Сотріеїег-Іез а Гаійе ЙЄ8 тепііопз А
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Бапз 1’аііепіе (Тип (32)_________ , jе  уоиз ргіе сіє гєсєу оіг , МасЗате 1а Бігесігісе, т е з  шеіііеигез
заіиіаііопз.

Нщиеііе Мапсіеі

23. А соіп В гие С рауз Б  аііее
24. А ЬгапеЬе В оїїісе С ог§апізте Б  зєгуісє

25. А аіїаіге В Гасиїїез С геззоигсез Б  гісЬеззез
26. А Ьоиіоі В геуепи С теїіег Б  соп§е
27. А сопсіиіге В гесгиіег С ГЄ]ОІП(ІГЄ Б  заиуег
28. А арргіз В &а&пе С оЫепи В зиіуі
29. А саІаІ0£иез В тагсЬёз С циагііегз В заіопз
ЗО. А соппаїї В сіотіпе С роззесіе В Ііепі
31. А аІІгіЬиІіопз В сотреіепсез С Іитіегез В роиуоігз
32. А с!іа1о§ие В епігеїіеп С ехрозё В іпієгуієау

В єуоіг 6. Ілзег Іе іехіе виіуапі еі сЬоізіззег ІЄ8 уєгЬєз аи Іе т р з  соггесі (33-42):

А сііх Ьеигез сіїщиапіе, то п  Ігаіп (33)_______ еп §аге. II (34)________ <3іх тіпиіез (іе геїагсі.
Тоиз Іез Уоуа§еигз еіаіепі öёjа сІеЬоиІ, ііз (35)__________ сіезсепсіге Ігез у ііє . Моі, jе (36)_______
аззізе, саг АИап еі Реіег (37)________ т ’аііепсіге зиг Іе циаі. Jе (38) 1а ґепеїге еі j ’аі сЬегсЬё
т е з  а т із  сій ге§аг<1. Jе пе (39)________ - регзоппе! Аіогз, jе  (40)__________  еі jе (41)________
jизяи’аи Ьоиі сій яиаі. Ьа, Ьеаисоир сіє §епз аііепсіаіепі: ііз ге§аг<іаіепІ, ііз сіеуіза^еаіепї сЬацие
уоуа§еиг; ііз сгаі§паіепІ сіє іаіззег раззег 1а регзоппе аііепсіие. Епїїп, сіеггіеге еих, jе (42)______ _
т е з  атіз. Гаі соиги у єгз еих. Сопіепіз (іе поиз геїгоиуег, поиз з о т т е з  рагііз.

33. А езі епіге В ез епіге С а епіге В епігаіі
34. А ауаіз В ауаіі С ауаіепі В ауіег
35. А уоиіаіі В уоиііопз С уоиіаіепі В уоиіаіз
36. А зиіз гезіее В СЗІ гезіе С аі гез1ё В зиіз гез1ё
37. А сіеуаіі В сіеуаіепі С (ІЄУІЄ2 В (іеуаіз
38. А аз оиуегі В зиіз оиуегі 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 (іезсепсіие
41. А зиіз тагсЬё В а тагсЬё С аі тагсЬё В езі тагсЬё
42. А аз арег<?и В аі арег^и С зиіз ареп?и В а арегди

Голова атестаційної комісії з англійської мови

Голова атестаційної комісії з німецької мови

Голова атестаційної комісії з французької мови

Н.І. Самсоненко

Д.С. Ципіна 

О.С. Кобринець
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