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ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

2LANGUE D’ORIGINE : UKRAINIEN

ПРІЗВИЩЕ:  ІМ’Я:

NIVEAU : FIN DE CP

1 
Прочитай наступний текст: 

Сьогодні вранці будильник Самі дзвонить о сьомій годині. 
Це його перший шкільний день. Мама його тихенько будить.

Біля його ліжка стоїть стілець. Самі встає та одягається. Він 
одягає сині штани та червоний светр. Він бере також свою 
улюблену кепку, зелену, з червоною зіркою.

Біля вікна також стоїть велика шафа, а на стіні висить 
картинка з котами.

MI MF MS TBM
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ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

3LANGUE D’ORIGINE : UKRAINIEN

2
З’єднай слово з відповідним малюнком.

◻ будильник ◻

◻ ліжко ◻

◻ стілець ◻

◻ кепка ◻

◻ мама ◻

◻ штани ◻

◻ хлопчик ◻
 

◻ зірка ◻

◻ кіт ◻

◻ светр ◻

MI MF MS TBM

3
О котрій годині дзвонить будильник Самі? Обведи правильну відповідь.

• шість годин       • сім годин       • вісім годин

MI MF MS TBM
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ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

4LANGUE D’ORIGINE : UKRAINIEN

4 
Намалюй одяг Самі та розфарбуй його потрібними кольорами.

MI MF MS TBM

5
Обведи малюнок із кімнатою Самі. Перекресли інші малюнки.

 • малюнок 1 • малюнок 2 • малюнок 3 • малюнок 4

MI MF MS TBM
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ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

5LANGUE D’ORIGINE : UKRAINIEN

NIVEAU : FIN DE CE1

Прочитай наступний текст:

«Час вставати, мій маленький. – каже мама. – Я тобі 
приготувала смачний сніданок і чекаю тебе на кухні.»

Самі дивиться на себе в дзеркало шафи. Цікаво, як будуть 
одягнені інші. Вчора ввечері він витратив багато часу, щоб 
підготувати свій одяг. Він відкриває шафу, бере свої чорні 
кросівки й виходить зі своєї кімнати, тримаючи взуття в 
руках.

У темному коридорі смачно пахне. Коли він заходить у кухню, 
на столі він бачить ще теплі бісквітні тістечка, велику чашку 
гарячого шоколаду та гарну тарілку з фруктами: ананасами, 
бананами та яблуками.

ДАЙ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

6
Хто вибрав одяг для Самі? Обведи правильну відповідь.

• Самі      • мама Самі      • молодший брат Самі      • тато Самі

MI MF MS TBM

7
Закресли фрукти, яких немає в тарілці.

• ананаси      • полуниці      • пельсини      • банани      

• яблука      • груші

MI MF MS TBM
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ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

6LANGUE D’ORIGINE : UKRAINIEN

8
Самі витратив мало часу, щоб приготувати свій одяг. Обведи правильну 
відповідь.

           • так           • ні

MI MF MS TBM

9
Самі не любить страви, які мама приготувала на сніданок.  
Обведи правильну відповідь.

            • так            • ні

MI MF MS TBM

10
Пронумеруй речення відповідно до змісту оповідання, почни з найдавнішої 
події та закінчи найостаннішою.

  • Самі виходить зі своєї кімнати

  • Самі відкриває шафу

  • Самі дивиться на себе в дзеркало

  • Самі приготував свій одяг

MI MF MS TBM
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ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

7LANGUE D’ORIGINE : UKRAINIEN

NIVEAU : FIN DE CE2

Прочитай наступний текст:

«Поквапся, сину, вже час. – каже мама. – Ти дійсно хочеш іти 
сам? Ти знайдеш дорогу?

— Так, не хвилюйся. Що зі мною може трапитися? І в будь-
якому випадку мені потрібно звикати, адже так буде щодня.»

Мама нічого не каже й посміхається, проте вона стурбована. 
Вона обнімає сина й проводить рукою по його волоссю. Він не 
любить, коли вона це робить, але вона не може стриматися.

Самі хотів би покласти в портфель кілька тістечок, бо він 
завжди хоче їсти близько десятої години. Але він не знає, 
чи це дозволено в новій школі, отже він вирішує їх не брати.

Потім він одягає кросівки і вибігає на сходи свого 
багатоповерхового будинку.

«Самі! – кричить мама і ловить його на бігу, тримаючи кепку 
сина в руці. — Твоя кепка! Ти забув свою кепку!»

Самі схполює кепку й каже:

«Моя зелена кепка! Це мій перший день у цій школі, а я мало 
не пішов без моєї кепки-талісмана!»

ОБВЕДИ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

11
Самі не любить, коли мама проводить рукою по його волоссю.

           • так           • ні

MI MF MS TBM
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ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

8LANGUE D’ORIGINE : UKRAINIEN

12
Самі кладе тістечка у свій портфель.

           • так           • ні

MI MF MS TBM

13
Де живе Самі?

• у квартирі

• у будинку на колесах

• у приватному будинку

• у палаці

MI MF MS TBM

14
Чому мама Самі біжить по сходах?

• щоб його поцілувати

• щоб віддати йому кепку

• щоб погладити його по голові

• бо вона запізнюється

MI MF MS TBM
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ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

9LANGUE D’ORIGINE : UKRAINIEN

15
На твою думку, чому для Самі важливо взяти з собою кепку?

• щоб не заблукати

• бо вона його заспокоює

• щоб швидше дійти до школи

• бо це його останній день у школі

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante  MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante  TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis
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