Prancūzų 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.
A. ĮRAŠYKITE TINKAMAS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMAS ESAMUOJU LAIKU. 

1. Nous (connaītre) ………… un bon professeur.

2. Est-ce qu'il (venir) ………. demain matin?

3. Est-ce que vous (voir) ………….. souvent l'ami de Jean?

4. Ils (prendre) ………… le petit déjeuner au restaurant.


B. PARAŠYKITE ŠIUOS SAKINIUS NEIGIAMA FORMA. 

1. Jean a un livre intéressant.
……………………………..

2. Il aime le pāté 
……………………………..

3. Il y a un grand jardin a cōté de la maison.
…………………………….

C. ĮRAŠYKITE TINKAMĄ SAVYBINĮ ĮVARDĮ.
 
1. Nous allons souvent chez ………. amis.

2. Ils parlent a ……… parents.

3. Je rencontre …….. amie.

D. ĮRAŠYKITE TINKAMĄ PARODOMĄJĮ ĮVARDĮ. 

1. …..  eau

2. …..   homme

3. …..  amie

4. …..   livres

5. ….. cahier

E. ĮRAŠYKITE TINKAMĄ ARTIKELĮ. 

1. Pour le petit déjeuner je prends …..  pain et ….. fromage.

2. C'est …..  bon livre.

3. Au magasin j'achéte ….. viande.

F. ĮRAŠYKITE TINKAMĄ PRIELINKSNĮ. 

Il a beaucoup …… livres intéressants.

Elle va souvent ……  café.

Je ne veux pas rester ……  maison.

Je ne mange jamais …… viande.

G. IŠVERSKITE SAKINIUS Į PRANCŪZŲ KALBA.

1. Ant stalo yra dvi lėkštės.
…………………………………………..

2. Mano senelė turi mažą butą pirmame aukšte.
…………………………………………..

3. Aš esu alkanas ir ištroškęs, bet nepavargęs.
…………………………………………..

4. Aš žinau, kada jis atvyks.
………………………………………….

5. Jis nori sutvarkyti savo kambarį.
…………………………………………

6. Ar tu turi vairuotojo teises?
…………………………………………

7. Jie išvyksta vasario dvyliktą.
…………………………………………

8. Jonas yra didesnis už Petrą.
………………………………………………………

H. PARAŠYKITE ŠIŲ VEIKSMAŽODŽIŲ LIEPIAMĄJĄ NUOSAKĄ.

1. Sortir - …………….

2. Aller - ……………..

3. Être - ………………

3. Prendre - ………….

I. PARAŠYKITE ŠIŲ VEIKSMAŽODŽIŲ FUTUR PROCHE LAIKĄ.

1. Je vais a la maison .
………………………………….

2. Nous restons a la campagne.
………………………………….

3. Ils parlent bien français.
………………………………….

4. Tu rentres tard de ton travail.
…………………………………..

5. Vous prenez de la salade.
………………………………….

6. Elle a l'air malade.
………………………………….

 

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




