Italų kalbos testas (po užpildymo išsiųskite į elektroninį paštą: info@icc.lt)

Džiaugiamės, kad susidomėjote mūsų organizuojamais kursais. 
Atlikę šį testą, Jūs gausite Jūsų kalbos žinių lygi atitinkančias pamokas kartu su ištaisytu testu. Jei pasirinksite kursų medžiaga gauti paštu, Jūsų vardu iš artimiausio pašto skyriaus ateis pranešimas. Pašte sumokėję už paketą ir pašto paslaugas iš karto galėsite pasiimti pamokas. Kursų medžiagą su ištaisytu testu taip pat galite atsiimti ir paskambinus į ICC biurą.


	ĮRAŠYKITE TINKAMĄ ARTIKELĮ. 


1. ……  studenti vanno all’università.

2. …… vecchi uomini non ti piacciono.

3. Mi passi ……. olio e ……  aceto.


4. ……. zio mi ha regalato …… zaino.


B. ĮRAŠYKITE VEIKSMAŽODŽIUS FARE, ANDARE, ESSERE, AVERE, SVEGLIARSI PRESENETE (ESAMUOJU) LAIKU, FUTURO SEMPLICE (PAPRASTUOJU BUSIMUOJU) LAIKU, PASSATO PROSSIMO (BUTUOJU) LAIKU. 
1. Quando (tu-svegliarsi) ……………… ?

2. Che cosa (tu avere)………….  da fare domani mattina?

3. Ti (noi fare) …………… una telefonata, se il tuo cellulare essere acceso.

4. (Loro andare) ………….  al teatro a vedere uno spettacolo che mi è piaciuto molto.?

5. Quante ore ………… lavoro?.


C. PABAIKITE SAKINIUS. 

1. Tu vai in (mašina) ………… o (autobusu) ………… ?

2. Quando hai finito (studijuoti) ………… ?

3. Le ragazze sono (vokietės) …………. o (ispanės) ………… .


4. Volevo chiederti un favore ma (neradau drąsos) ………… .

5. A che ora (uždaro) ………… e (atidaro šitą parduotuvę) …………… .

6. Mentre lui leggeva il libro, (atėjo) …………  i direttore.

D. ĮRAŠYKITE TINKAMĄ SANGRĄŽOS DALELYTĘ. 

1. ……….. siamo alzati a mezzogiorno.
2. ……….. dimenticate sempre della mia presenza.
3. ……….. sono svegliato ma non volevo lavarmi.

E. PAŽYMĖKITE PRIELINKSNIUS, KURIE TINKA Į SAKINIUS. 

1. Ogni mattina vado (a,in,nell’,all’) …………. pain et …………. università.

2. Abito (a,in,per,fra) ………… Lituania.

3. (fa,dopo,in,tra) …………  qualche minuto comincerà a piovere.

4. (in,per,con,a) …………  che ora sei andato a letto?

F. SUDARYKITE 6  KLAUSIMUS ŠIEMS SAKINIAMS: PAVYZDYS: CHE COSA HA DECISO DI FARE IL PROFESSORE? IL DIRETTORE HA DECISO DI FARE UN INCONTRO DOMANI. È UN INCONTRO MOLTO IMPORTANTE. LUI VUOLE VEDERE TUTTI DOMANI SERA ALLE OTTO A CASA SUA. 
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
3. ……………………………………….
4. ……………………………………….
5. ……………………………………….
6. ……………………………………….


G.IŠVERSKITE SAKINIUS Į VOKIEČIŲ KALBĄ:  

1. Kai lankysiu universitetą, mokysiuosi.
…………………………………………

2. Vakar vakare nuėjai miegoti anksti.
…………………………………………

3. Man patinka jo akys ir tavo plaukai.
…………………………………………

4. Kiek kartų tu jai sakei tiesą?
…………………………………………

5. Jūs esate toliaregis?
…………………………………………

6. Ar norėtumėt prisėsti, ponia?
…………………………………………

7. Aš norėjau išeiti, bet nenorėjau palikti jūsų.
…………………………………………..



Vardas  …………………….
Pavardė ……………………..
Gimimo data ……………….. (1970-01-01)
Adresas ……………………..
Miestas, kaimas …………….
Pašto kodas …........................
Telefonas ...............................
El. paštas ...............................
Kurso kalba  
	Lietuvių

Garso medžiaga (pažymėkite tinkamą)
	Kompaktiniais diskais

Garso kasetėmis
Mokėjimo planas (pažymėkite tinkamą) 
	mokėjimas atsiimant pašte
	pristatymas Vilniuje nemokamai
	išankstinis viso kurso suo nuolaida 

Iš kur sužinojote apie ICC ………………………
Dėkojame kad nusprendėte mokytis su ICC. 
Artimiausiu metu su jumis bus susisiekta telefonu ir po skambučio medžiaga bus išsiųsta jums. 
Maloniai laukiame jūsų atsiliepimų. Sėkmės moksle!
Išsiųskite atliktą testą į ICC elektroninį adresą: info@icc.lt



