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Форма проведення письмова - тест 

Тривалість проведення 1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Екзаменаційний тест складається з 25 теоретичних 

питань і практичних завдань. Відповідно до рівня 

складності кожне питання/завдання оцінюється від 

1 до 3 балів. 

Критерії оцінювання:  

 тестові завдання з вибором однієї правильної 

відповіді: за кожне - 1 бал; 

 завдання на встановлення відповідностей 

встановлених наборів тверджень: за кожне - 2 

бали; 

 завдання на відтворення правильної відповіді по 

пам'яті: за кожне - 3 бали;  

 практичні завдання:  за кожне - 2 бали. 

 

Перелік допоміжних 

матеріалів 
- 

Орієнтовний перелік 

питань 

1. Préсisez la valeur temporelle de l'Іndicatif. Les 

temps de l'Іndicatif.  

2. Précisez la valeur temporelle du Présent de 



l'indicatif. Citez des exemples. 

3. Précisez la valeur temporelle de l'Imparfait de 

l'indicatif. Citez des exemples. 

4. Précisez la valeur temporelle du Future simple. 

Citez des exemples. 

5. Expliquez la formation du Future immédiat. 

Précisez sa valeur temporelle. Citez des exemples.  

6. Expliquez la formation du Passé immédiat. Précisez 

sa valeur temporelle. Citez des exemples. 

7. Expliquez la formation du Future antérieur. Précisez 

sa valeur temporelle. Citez des exemples. 

8. Expliquez la formation du Passé composé. Précisez 

sa valeur temporelle. Citez des exemples.  

9. Expliquez l'emploi du Subjonctif dans les 

subordonnées relatives. Citez  des exemples.  

10. Expliquez l'emploi du Subjonctif dans la 

subordonnée complétive. Citez des exemples. 

11. Expliquez le phénomène de la concordance des 

temps de l'indicatif.  Citez des exemples. 

12. Précisez la valeur temporelle du Conditionnel. Les 

temps du Conditionnel.  

13. Expliquez la formation du Conditionnel Présent. 

Précisez sa valeur temporelle. Citez des exemples. 

14. Expliquez la formation du Conditionnel Passé. 

Précisez sa valeur temporelle. Citez des exemples.  

15. Expliquez le phénomène de la concordance des 

temps du  Conditionnel. Citez des exemples.  

16. Précisez la valeur temporelle du Subjonctif. Les 

temps du Subjonctif. 

17. Expliquez la formation du Subjonctif Présent. 

Précisez sa valeur temporelle. Citez des exemples. 

18. Expliquez la formation du Subjonctif Passé. 

Précisez sa valeur temporelle. Citez des exemples.  

19. Précisez la valeur temporelle, formation et l’emploi 

du participe présent. Citez des exemples.  

20. Précisez la formation et l’emploi  du participe passé 

composé. Citez des exemples. 

21. Précisez la formation et l’emploi  de l’adjectif 

verbal. Citez des exemples. 

22. Expliquez la formation et les particularités d’emploi 

du gérondif. Citez des exemples. 
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