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вступ

«Франöузьêа за 4 тижн³. Р³вåнь 2» º поñ³бниêом äëя ñамоñт³йного вивчåння франöузьêо¿ мови на ñåрåäньому р³вн³. Можå
ñëугувати яê ñамоñт³йнå виäання чи проäовжåння ран³шå
виäаного нами поñ³бниêа «Франöузьêа за 4 тижн³», яêий º
êурñом вивчåння франöузьêо¿ мови на початêовому р³вн³.
Пропонований поñ³бниê призначåний äëя вñ³х, хто опанував
оñнови франöузьêо¿ мови й прагнå розширити та погëибити
вëаñн³ знання.
Поñ³бниê м³ñтить 28 ëåêö³й. Яêщо êожного äня вивчатимåтå по
оäн³й ëåêö³¿, то опануºтå матåр³аë п³äручниêа за чотири тижн³.
Чаñ навчання можна проäовжити, поä³ëивши матåр³аë êожно¿
ëåêö³¿ на ê³ëьêа чаñтин ³ опраöьовуþчи його упроäовж äвохтрьох äн³в. У вивчåнн³ ³нозåмних мов важëивоþ умовоþ º
рåгуëярн³ñть: êращого рåзуëьтату можна äоñягти, яêщо вчитиñя
щоäня по äваäöять хвиëин, ан³ж по ê³ëьêа гоäин раз на
тижäåнь.
Кожна з äваäöяти воñьми ëåêö³й м³ñтить п’ять чаñтин.

Частина перша: ДіАЛоГ
Д³аëоги з пåрåêëаäом на уêра¿нñьêу мову поäано на початêу
êожно¿ ëåêö³¿. Можåмо таêож ñëухати запиñи ä³аëог³в на
äиñêу, яêий äоäаºтьñя äо поñ³бниêа. Д³аëоги в³äображаþть
ñитуаö³¿ з життя, м³ñтять ö³êаву ëåêñиêу ³ звороти, а таêож
чаñто вживан³ граматичн³ ñтруêтури.

Частина друга: ГрАМАтиКА
У ö³й чаñтин³ поäано нов³ в³äомоñт³ з граматиêи äëя êращого
розум³ння ä³аëогу або ширшå пояñнþºтьñя попåрåäн³й
матåр³аë. У таêому випаäêу º поñиëання на в³äпов³äну
ëåêö³þ.

Частина третя: сПіЛКувАннЯ
Ця чаñтина м³ñтить виñëови ³ звороти, знати яê³ виниêаº
нåобх³äн³ñть у пåвних ñитуаö³ях, наприêëаä, êоëи шуêаºмо
роботу, äаºмо пораäи чи äомовëяºмоñя про зуñтр³ч.
Б³ëьш³ñть зворот³в з ö³º¿ чаñтини взято з ä³аëогу, аëå
навоäятьñя таêож ³ нов³.
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Частина четверта: вПрАви
Кожна ëåêö³я м³ñтить бëизьêо п’яти р³знотипних вправ, яê³
äаþть можëив³ñть пåрåв³рити р³вåнь овоëоä³ння граматичним
³ ëåêñичним матåр³аëом. Кëþч äо вправ вм³щåно наприê³нö³
поñ³бниêа.

Частина п’ята: сЛовниК
Нов³ ñëова ³ звороти, що з’явëяþтьñя в ä³аëоз³, äруг³й ³ трåт³й
чаñтинах êожно¿ ëåêö³¿, поäано за аëфав³том разом з уêра¿нñьêим пåрåêëаäом ³ фонåтичноþ транñêрипö³ºþ (пояñнåння
ñимвоë³в фонåтично¿ транñêрипö³¿ º в розä³ë³ «Фонåтичний
аëфав³т», ñ. 10). Кожна ëåêö³я м³ñтить тåматичний ñëовниê
в³äпов³äно äо тåми ä³аëогу.
Кожна ëåêö³я повинна бути поä³ëåна на ê³ëьêа åтап³в.
1. Слухання діалогу без звіряння з текстом. Цå äозвоëить заñво¿ти
франöузьêу вимову та ³нтонаö³þ, а таêож убåзпåчить в³ä
багатьох помиëоê. Сëухаþчи, ñпробуйтå зор³ºнтуватиñя, хто
говорить, а таêож äå знахоäятьñя ö³ оñоби.
2. Слухання діалогу з одночасним звірянням із французьким
текстом. Сëухаþчи ауä³озапиñ, поäумêи читайтå ä³аëог.
Старайтåñя зор³ºнтуватиñя, про що йäåтьñя в ä³аëоз³.
3. Ознайомлення з українським перекладом і повторне прослуховування діалогу, öього разу з повним розум³нням.
Сëухаþчи ауä³озапиñ, поäумêи читайтå ä³аëог. Знайä³ть
значåння нåзрозум³ëих ñë³в у чаñтин³ СЛОВНИК.
4. Кількаразове читання діалогу вголос разом з аудіозаписом.
Читайтå по чåрз³ вñ³ роë³ – Ем³ë³¿, Томаша, Матåуша,
Маêñа... Багаторазовå повторåння ä³аëогу äопоможå вам
заñво¿ти правиëьну вимову ³ запам’ятати ñëова ³ звороти.
5. Ознайомлення з поясненнями в частині ГРАМАТИКА і вивчення
матеріалу. Пошуêайтå в ä³аëоз³ приêëаäи, яê³ ³ëþñтруþть
граматичн³ в³äомоñт³, поäан³ в ö³й чаñтин³.
6. Ознайомлення зі зворотами з частини СПІЛКУВАННЯ.
Пошуêайтå ö³ звороти у ä³аëоз³ (протå нå забувайтå, що там
поäано нå вñ³). Вñ³ звороти вивч³ть напам’ять.
7. Виконання вправ. Виêонайтå вправи пиñьмово ³ пåрåв³ртå ¿х за
äопомогоþ êëþча, яêий знахоäитьñя в ê³нö³ поñ³бниêа.
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1. E-mails – E-мейл

12

2. À la Gare du Nord – на залізничному вокзалі

24

3. Chez Thomas – у томаса

36

4. Studio à louer – оренда квартири

48

5. Jour d’inscription – День записів

60

ГрАМАтиКА: • Загаëьн³ питаëьн³ рåчåння • ²нвåрñ³я ³ поряäоê
ñë³в у рåчåннях • Виñëови причини
сПіЛКувАннЯ: • Прив³тання • В³äпов³äаºмо на питання про
ñамопочуття • Пåрåêазуºмо в³тання
сЛовниК: • ²нтåрнåт
ГрАМАтиКА: • ²мåнниêи, яê³ позначаþть ê³ëьê³ñть • Чиñëо
ä³ºñëова при виêориñтанн³ ³мåнниêа, яêå позначаº ê³ëьê³ñть
• М³ñöå запåрåчåння в рåчåнн³
сПіЛКувАннЯ: • На заë³зничному воêзаë³
сЛовниК: • Типи потяг³в • Заë³зничн³ êвитêи
ГрАМАтиКА: • Питання типу qui est-ce qui?/qui est-ce que? •
Д³ºñëово servir
сПіЛКувАннЯ: • Пропозиö³я щоñь випити/з’¿ñти • Виñëовëåння згоäи
сЛовниК: • Приязнь
ГрАМАтиКА: • Займåнниê on • Три групи ä³ºñëова • Виражåння мåти
сПіЛКувАннЯ: • Сêорочåння в огоëошåннях • Називання
прåäмåт³в ³ м³ñöь
сЛовниК: • Прим³щåння в буäинêу • Орåнäа помåшêання
ГрАМАтиКА: • Rien i personne в запåрåчн³й форм³ • Утворåння
тåпåр³шнього чаñу • Subjonctif – 10 нåправиëьних ä³ºñë³в
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сПіЛКувАннЯ: • Прощання
сЛовниК: • Пåрñонаëьн³ äан³

6. Permis de séjour – Дозвіл на перебування

72

7. À la recherche d’un emploi – у пошуках роботи

82

8. Entretien professionnel – співбесіда

94

ГрАМАтиКА: • Sinon i si non • Артиêëь п³ñëя приймåнниêа de
сПіЛКувАннЯ: • Початоê розмови • Виñëовëåння нåобх³äноñт³
сЛовниК: • Доêумåнти
ГрАМАтиКА: • Приймåнниê à • Займåнниê у • Приймåнниê
de • Займåнниê en
сПіЛКувАннЯ: • Звороти, яê³ вживаþтьñя в оф³ö³йних ëиñтах
сЛовниК: • Робота
ГрАМАтиКА: • М³ñöå у ³ en в рåчåнн³ • ²нф³н³тив минуëого
чаñу
сПіЛКувАннЯ: • Заохочåння
сЛовниК: • Сп³вбåñ³äа при прийом³ на роботу

9. Bienvenue à la société Pubagence – вітаємо у фірмі
Pubagence

104

10. Compte bancaire – Банківський рахунок

116

ГрАМАтиКА: • Творåння приêмåтниê³в ж³ночого роäу • Аutre
сПіЛКувАннЯ: • Прийом гоñтåй • Прåäñтавëåння ñåбå •
Прåäñтавëåння êогоñь
сЛовниК: • Винагороäа за роботу • Праöя ³ вñå, що з нåþ
пов’язанå
ГрАМАтиКА: • Узгоäжåння demi з ³мåнниêом • Споñоби

ä³ºñë³в у франöузьê³й мов³ • Заê³нчåння в проñтих чаñах

сПіЛКувАннЯ: • Призначåння зуñтр³ч³ • Поäяêа
сЛовниК: • Грош³ — розмовнå • Банê ³ грош³

11. Noël – різдво Христове

128

ГрАМАтиКА: • Паñивний ñтан • Майбутн³й äоêонаний чаñ
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сПіЛКувАннЯ: • Р³зäвян³ та новор³чн³ побажання
сЛовниК: • Р³зäвян³ ñвята ³ Новий р³ê

12. Arrivée d’Emilia – Приїзд Емілії

140

13. Réveillon Saint-Sylvestre – новорічна вечеря

154

14. Au Quartier Latin – у Латинському кварталі

164

15. À la pharmacie – в аптеці

176

16. À l’entrée du musée – Біля входу в музей

190

17. Au Musée d’Orsay – в Музеї д’орсі

200

ГрАМАтиКА: • Сêëаäний пåрåäминуëий чаñ • П³äряäнå äоäатêовå рåчåння
сПіЛКувАннЯ: • Конфë³êтн³ ñитуаö³¿ • Визначåння ñправåäëивоñт³ • Вибачåння
сЛовниК: • Нåпорозум³ння/Сварêа
ГрАМАтиКА: • Приñв³йний займåнниê • Форми приñв³йного
займåнниêа • Зворотн³ ä³ºñëова
сПіЛКувАннЯ: • Пропозиö³я провåñти чаñ разом
сЛовниК: • Баëи, розваги
ГрАМАтиКА: • Оñобов³ займåнниêи • Д³ºприñë³вниê
сПіЛКувАннЯ: • Виñëовëåння äумêи
сЛовниК: • В³äв³äування

ГрАМАтиКА: • Питання äо п³äряäного рåчåння • Виражåння
³нтåнñивноñт³
сПіЛКувАннЯ: • Запитуºмо про ñамопочуття • Сêарги
сЛовниК: • Хвороба • В аптåö³ • Аптåчêа
ГрАМАтиКА: • Виêориñтання Subjonctif • Минуëий чаñ
Subjonctif
сПіЛКувАннЯ: • Формуëþвання äумêи (проäовжåння)
сЛовниК: • Музåй
ГрАМАтиКА: • Д³ºñëова типу peindre • Subjonctif (проäовжåння)
сПіЛКувАннЯ: • В музå¿
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сЛовниК: • Митö³ ³ ¿хн³ твори

18. Cadeau – Подарунок

210

19. Soldes d’hiver – зимовий розпродаж

224

20. Lettre – Лист

240

21. Voiture d’occasion – вживаний автомобіль

254

22. Sous le charme – замилування

268

23. A la campagne – в селі

280

ГрАМАтиКА: • Займåнниê en в яêоñт³ прямого äоäатêа • В³äноñний займåнниê dont
сПіЛКувАннЯ: • Запрошåння на вåчåрþ
сЛовниК: • Поäаруноê • Запрошåння • В³зит з яêо¿ñь нагоäи
ГрАМАтиКА: • Запåрåчåння ne…ni…ni… • Узгоäжåння приêмåтниêа, яêий позначаº êоë³р
сПіЛКувАннЯ: • У магазин³ оäягу • Компë³мåнти • В³äпов³äь
на êомпë³мåнти • Яê читати ñимвоëи на м³тêах?
сЛовниК: • Коëьори
ГрАМАтиКА: • Subjonctif (проäовжåння) • Subjonctif чи ä³йñний ñпоñ³б? • Нåв³äм³нþваний займåнниê le
сПіЛКувАннЯ: • Виñëови ³ звороти, яê³ вживаþтьñя у приватних ëиñтах
сЛовниК: • Почуття — ñум, розпач
ГрАМАтиКА: • П³äряäн³ обñтавинн³ рåчåння чаñу • Узгоäжåння чаñ³в в обñтавинному рåчåнн³ чаñу • Вêаз³вний займåнниê
сПіЛКувАннЯ: • Називання ö³ни
сЛовниК: • Автомоб³ëь
ГрАМАтиКА: • Умовний ñпоñ³б (äопуñтовий) • Рåчåння умови
сПіЛКувАннЯ: • Виñëовëåння раäоñт³/щаñтя
сЛовниК: • Симпат³я, êохання
ГрАМАтиКА: • П³äряäнå рåчåння • Д³ºñëово s’asseoir
сПіЛКувАннЯ: • Прохання про äопомогу
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сЛовниК: • Сåëо

24. Déclaration de vol – заява про крадіжку

294

25. Accident – Аварія

304

26. Au centre-loisirs – у центрі відпочинку

316

27. En période d’examens – Під час екзаменів

326

28. Projets de vacances – Плани на канікули

340

Ключ до вправ

352

ГрАМАтиКА: • Д³ºñëова типу apercevoir • Сêëаäåн³ ñëова
сПіЛКувАннЯ: • Заява про втрату/êраä³жêу/напаä
сЛовниК: • Зëочин

ГрАМАтиКА: • В³äноñний займåнниê qui, que • Питаëьний
займåнниê
сПіЛКувАннЯ: • Ситуаö³¿ на äороз³
сЛовниК: • Дорожн³й випаäоê
ГрАМАтиКА: • Приñë³вниêовий в³äноñний займåнниê où
сПіЛКувАннЯ: • Провåäåння в³ëьного чаñу
сЛовниК: • Спорт/Розвага

ГрАМАтиКА: • Приêмåтниêовий в³äноñний займåнниê lequel
сПіЛКувАннЯ: • Яê зрозум³ти апоêопи?
сЛовниК: • Навчання у виш³

ГрАМАтиКА: • М³ñöå приêмåтниêа в рåчåнн³ • М³ñöå ³ значåння приêмåтниêа
сПіЛКувАннЯ: • Чåргов³ñть поä³й
сЛовниК: • Арх³тåêтурн³ ñтиë³
французько-український словник

370
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фонЕтиЧний АЛфАвіт
Лаб³аë³зован³ гоëоñн³

[a] bal
[e] bébé, aller, des, nez
[D] laid, Seine, belle, mère, prêt
[B] venir
[œ] heure, œuvre
[V] deux
[i] silence, île, analyse
[C] obstacle
[o] saut, peau, sot, pôle
[u] pour, où
[y] sur, mûr
Ноñов³ гоëоñн³

Нагаäуº уêра¿нñьêå [а]
Звучить набëижåно äо уêра¿нñьêого [и]
Нагаäуº уêра¿нñьêå [å] в ñëов³ мед
Сêëаñти губи яê äëя [u]
³ вимовëяти [å]
Цå огубëåний, ëаб³аë³зований [Ɛ]
Сë³ä вихоäити з артиêуëяö³¿ [å],
аëå при öьому губи б³ëьш заоêругëåн³, випнут³ й напружåн³.
Звучить яê уêра¿нñьêå [³]
Звучить набëижåно äо уêра¿нñьêого [о]
Сêëаñти губи яê äëя [u] ³ вимовëяти [о]
Звучить яê уêра¿нñьêå [у], аëå
б³ëьш напружåний
Цå заоêругëåний ëаб³аë³зований [³]

Звучить яê ноñовий [Ɛ]
alpin, vient, cymbale, syndic
[S] Adam, rang, temps, dent,
Звучить яê ноñовий [а]
[T] nom, long
Звучить набëижåно äо ноñового [о], аëå б³ëьш замêнåно
[X] parfum, lundi
Звучить набëижåно äо ноñового [å], аëå б³ëьш замêнåно

[R] faim, main, rein, timbre,

Нап³вгоëоñн³

Нагаäуº уêра¿нñьêå [й] у ñëов³ яма
Вимовëяºмо äужå êоротêå [у],
а пот³м [³]
[w] pingouin, loi, tramway, voyou П³äготувавшиñь äо вимови [u],
напружåно ñтиñнути губи
³ швиäêо пåрåйти äо вимови
наñтупного гоëоñного

[j] travail, entier, quille
[P] nuit, fuyard
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Пригоëоñн³

[b]
[p]
[d]
[t]
[k]
[g]
[f]
[v]
[l]
[s]

[z]
[F]
[G]
[Y]
[m]
[n]
[Q]
[E]

bateau
pipe
dans
terre, thé
car, écho, kilo, exciter, quatre
gare, guerre
fort, phrase
avoir, wagon
bal, aller
sous, bosse, scène, cent,
garçon, action, six
ozone, rose, examen
jour, gorge
chat
rose, carré
mal
neige, anneau
signe
camping

[-] haricot

Звучить
Звучить
Звучить
Звучить
Звучить
Звучить
Звучить
Звучить
Звучить
Звучить

яê
яê
яê
яê
яê
яê
яê
яê
яê
яê

уêра¿нñьêå
уêра¿нñьêå
уêра¿нñьêå
уêра¿нñьêå
уêра¿нñьêå
уêра¿нñьêå
уêра¿нñьêå
уêра¿нñьêå
уêра¿нñьêå
уêра¿нñьêå

[б]
[п]
[ä]
[т]
[ê]
[ґ]
[ф]
[в]
[ë’]
[ñ]

Звучить яê уêра¿нñьêå [з]
Звучить яê уêра¿нñьêå [ж]
Звучить яê уêра¿нñьêå [ш]
Звучить яê уêра¿нñьêå [р]
Звучить яê уêра¿нñьêå [м]
Звучить яê уêра¿нñьêå [н]
Звучить яê уêра¿нñьêå [н’]
Поä³бно яê в уêра¿нñьê³й мов³
вимовëяºмо «банê»
Нå вимовëяºтьñя
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E-mails
Bonjour Thomas,
Comment vas-tu? Est-ce que tu as déjà trouvé du travail?
Chez moi, tout va bien. J’ai terminé mes études en informatique et je suis reçu à la Sorbonne. A vrai dire, c’est grâce à
tes conseils précieux que je viens à Paris. Comme tu m’as dit,
je suis allé à l’Ambassade de France et j’ai fait une demande
de bourse d’études pour ingénieurs. Jusque là je n’y croyais
pas. Et voilà, je viens de recevoir le financement. Ainsi, tout
est réglé, sauf le logement. Je pourrais rester chez toi quelques jours, juste le temps de louer un studio? Bref, je pars
vendredi, à 23h25 de la Gare Centrale à Varsovie et j’arrive
samedi à 21h05 à la Gare du Nord. Pourrais-tu y venir me
chercher? Réponds-moi vite, s’il te plaît! Amicalement
Mateusz
Cher Ami,
Je viens de recevoir ton e-mail, je vais très bien, merci, et toi?
Oui, j’ai déjà trouvé du travail dans une entreprise de gestion
de l’information. Bravo pour ton diplôme de fin d’études et
pour l’admission à la Sorbonne!!! D’ailleurs, je ne suis pas du
tout étonné car tu as beaucoup travaillé. Mes félicitations, encore une fois!!!
Bien sûr, je t’attendrai samedi à la gare vers 21heures.
P. S. Voilà mon nouveau numéro de portable: 0614735799 au
cas où nous aurions des problèmes à nous trouver à la gare.
A bientôt et embrasse Emilia pour moi.
Thomas
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E-мейл

Доброго дня, Томасе,
Як Твої справи? Ти вже знайшов роботу? У мене все в порядку.
Я закінчив навчання на факультеті інформатики і був зарахований до Сорбонни. Правду кажучи, лише завдяки Твоїм
цінним порадам я їду в Париж. Як ти радив, я пішов у посольство Франції і написав прохання про надання мені
стипендії для інженерів. До цього часу я не вірив, що це
можливо. І ось! Недавно я отримав кошти. Отже, усе вирішено,
окрім проживання. Чи я міг би пожити у Тебе кілька днів, поки
не орендую помешкання? Коротше кажучи, я виїжджаю
в п’ятницю о 23:25 з Центрального вокзалу у Варшаві і приїжджаю у суботу о 21:05 на Північний вокзал. Ти міг би мене
зустріти? Прошу відповісти якнайшвидше! Всього найкращого.
Матеуш
Любий друже,
Я щойно отримав Твій е-мейл. У мене все чудово, а у Тебе?
Так, я вже знайшов роботу у фірмі, яка займається управлінням
інформації. Вітаю з завершенням навчання і вступом у Сорбонну. Зрештою, я зовсім не здивований, бо ти дуже багато
вчився. Ще раз мої вітання!!!
Звичайно, я чекатиму Тебе на вокзалі близько 21:00.
P.S. Це мій новий номер мобільного телефону: 0614735799 — на
випадок, якщо не зможемо один одного знайти на вокзалі.
Незабаром побачимося, поцілуй від мене Емілію.
Томас
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Je viens de recevoir ton e-mail.

ГрАМАтиКА
зАГАЛьні ПитАЛьні рЕЧЕннЯ

Питання, в³äпов³äь на яê³ звучить яê oui чи non, можуть бути
ñформуëьован³, заëåжно в³ä ñтиëþ мовëåння, трьома ñпоñобами:
1. За äопомогоþ ³нтонаö³¿ (розмовна мова)
Tu as déjà trouvé du travail?
Ти вжå знайшов роботу?

2. За äопомогоþ питаëьно¿ форми est-ce que (ñтанäартна мова)
Est-ce que tu as déjà trouvé
Чи ти вжå знайшов роботу?
du travail?

3. За äопомогоþ проñто¿ чи ñêëаäно¿ ³нвåрñ³¿ (ë³тåратурна мова)
As-tu déjà trouvé du travail?
Чи ти вжå знайшов роботу?
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інвЕрсіЯ і ПорЯДоК сЛів у рЕЧЕннЯХ

1. У проñтих рåчåннях (таêих яê, наприêëаä, présent, imparfait,
conditionnel…), п³äмåт виñтупаº п³ñëя приñуäêа:
Voyagent-ils ensemble?

Чи вони разом поäорожуþть?

Auriez-vous un stylo?

Чи ви маºтå ручêу?

Ne pouvais-tu pas partir?

Ти нå м³г би ви¿хати?

2. У ñêëаäних чаñах (таêих яê, наприêëаä, passé compose…)
п³äмåт виñтупаº п³ñëя äопом³жного ä³ºñëова:

As-tu consulté des petites
nonces?

Чи ти пåрåäививñя огоëошåння?

3. В бåз³нф³н³тивних êонñтруêö³ях (наприêëаä, future proche,
passé récent ³ вñ³х ñпоëучåннях ä³ºñë³в devoir, pouvoir, vouloir,
aimer, detester…) п³äмåт виñтупаº п³ñëя äопом³жного ä³ºñëова:

Va-t-elle consulter des petites
annonces?

Чи вона пåрåäивитьñя êоротê³
огоëошåння?

Peux-tu écrire un e-mail?

Чи ти можåш напиñати å-мåйë?

Venez-vous de finir votre travail?

Чи ви вжå завåршиëи роботу?

висЛови ПриЧини

З’яñування причини можå виражатиñя, м³ж ³ншим, за äопомогоþ приймåнниêа, п³ñëя яêого виñтупаº ³мåнниê, або ñпоëучниêа. Рåчåння причини в³äпов³äаþть на питання pourquoi.
П³ñëя ñпоëучниê³в причини виñтупаº ä³йñний ñпоñ³б.
прийменник + іменник

à cause de / grâce à / en raison de / faute de / vu / étant donné /
compte tenu de / à force de

Grâce à son amie, elle a réussi
à faire le ménage.

Завäяêи поäруз³ ¿й вäаëоñя
прибрати.
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En raison du mauvais état des
routes, la circulation est arrêtée.

З огëяäу на поганий ñтан äор³г
рух зупинåний.

Vu la qualité de cet ordinateur,
il n’est pas trop cher.

Суäячи з яêоñт³ öього êомп’þтåра, в³н нå º наäто äорогим.

Tu n’as pas fait ton devoir, faute
de temps.

Ти нå виêонав äомашнього
завäання чåрåз браê чаñу.

F Цå важëиво:

– П³ñëя звороту faute de i à force de можå виñтупати таêож
³нф³н³тив
Faute de chercher, il ne trouvera Бåз пошуêу в³н н³êоëи нå знайäå роботи.
jamais de travail.
– Зворот en raison de наëåжить ä³ëов³й мов³
Заñ³äання нå в³äбуäåтьñя з приLa réunion n’aura pas lieu en
raison de l’absence du juge.
привоäу в³äñутноñт³ ñуää³.

– Потр³бно пам’ятати про ñтягнåн³ артиêë³
à cause du / de la / de l’ / des
grâce au / à la / à l’ / aux
– Коëи причин º принаймн³ äв³, потр³бно повторити приймåнниê à або de
Je suis resté à la maison à cause Я заëишивñя вäома з привоäу
гоëовного боëþ ³ втоми.
du mal à la tête et de la fatigue.
сполучники причини + дійсний спосіб

parce que / car / comme / puisque / étant donné que / vu que /
compte tenu que

Mon fils va revenir parce qu’il
a oublié les clés.

Étant donné que Mateusz
cherche du travail, il en trouvera
sûrement un jour.

М³й ñин повåрнåтьñя, бо забув
êëþч³.
Бåручи äо уваги тå, що Матåуш шуêаº роботу, в³н ¿¿ напåвно êоëиñь знайäå.
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Puisque nous avons déjà vu ce
film, nous irons au restaurant
aujourd’hui.
Il ne peut pas rester avec nous
car il fait trop tard.

17
Оñê³ëьêи ми вжå бачиëи öåй
ф³ëьм, ñьогоäн³ ми п³äåмо äо
рåñторану.
В³н нå можå з нами заëишитиñя, бо º занаäто п³зно.

F Цå важëиво:

– ñпоëучниê car, яêий нå виñтупаº на початêу рåчåння,
пåрåäуñ³м вживаºтьñя в пиñåмному мовëåнн³;
– ñпоëучниê comme виñтупаº на початêу рåчåння;

– яêщо в оäному рåчåнн³ º äв³ причини, нå потр³бно повторþвати ñпоëучниê, а êращå вживати que.

Comme Mateusz a fini ses études Оñê³ëьêи Мар³уш заê³нчив фаen informatique et qu’il a reçu une êуëьтåт ³нформатиêи ³ отримав
ñтипåнä³þ, в³н по¿äå в Париж.
bourse d’études, il partira pour
Paris.

сПіЛКувАннЯ
ПривітАннЯ

Bonjour, Monsieur. Comment
allez-vous?

Доброго äня, панå. Яê ваш³
ñправи?

Bonsoir, Madame. Comment
est-ce que vous allez?

Добрий вåч³р, пан³. Яê ваш³
ñправи? (Що нового?)

Bonjour, Thomas. Comment
vas-tu?

Bonsoir, Mademoiselle. Ça va?

Salut, Pierre. Ça va bien?

Доброго äня, Томаñå. Яê тво¿
ñправи?

Добрий вåч³р, пан³. Яê ваш³
ñправи? (звертаючись до молодої дівчини чи незаміжньої
особи)
Прив³т, П’ºрå. Що нового?
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Tiens, salut!
Tiens, bonjour Emilie!

О, прив³т! (коли зустріч є раптовою)
О, äоброго äня, Ем³ë³! (коли
зустріч є для нас несподіванкою)

віДПовіДАЄМо нА ПитАннЯ Про сАМоПоЧуттЯ

Ça va bien. Et toi?

Дяêуþ, äобрå. А ти?

Je vais très bien. Et vous?

Дужå äобрå. А ви?

Ça ne va pas. Et vous?
Pas (très) mal, merci.

Bien, et vous madame?
ПЕрЕКАзуЄМо вітАннЯ

Dis bonjour à ta mère pour moi.
Dites bonjour à Emilie.

Donne le bonjour aux parents.
Amitiés à tes amis de ma part.

вПрАви
1

Почуваþñя нå äужå äобрå. А ви?
Нåпогано, äяêуþ.

Добрå, а ви? (звертаючись до
жінки)
Пåрåäай в³ä
ñво¿й мам³.

мåнå

в³тання

Пåрåäай в³тання Ем³ë³¿.

Пåрåäай в³тання батьêам.

Пåрåêазуй в³тання в³ä мåнå
ñво¿м äрузям.

Сформуëþйтå питання за зразêом:

Thomas vient de recevoir son e-mail.
– Thomas vient de recevoir son e-mail?
– Est-ce que Thomas vient de recevoir son e-mail?
– Thomas vient-il de recevoir son e-mail?
1. Thomas a déjà donné des conseils à son ami.

– ……………........…………………………………......……....................

– ……………........…………………………………......……....................

