Vokiečių 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.

	VIENAS IŠ ĮVARDŽIŲ VARIANTŲ  NETINKA Į SAKINĮ. PAŽYMĖKITE JĮ (NETINKANTĮ) :


1. Wem hilfst du, ……….. Freund?
	deinem

ihrem
seinem
2. Kennst du ……… Mädchen?
	sein

mein
meines
unser
3. Wir fahren in ……… Firma.

	ihr

ihre
unsere
meine
4. Wo ist jetzt ………. Kollege?
	unser

seiner
dein
Ihr

B.ĮRAŠYKITE VEIKSMAŽODŽIUS LEGEN, LIEGEN, STELLEN ARBA STEHEN REIKIAMU ASMENIU:  PRÄSENS – ESAMUOJU LAIKU PERFEKT – BŪTUOJU LAIKU. 

1. Wohin ……… du die Bücher? Wohin ……..  du die Bücher …….. ?

2. Unser Faxgerät ……… links.Unser Faxgerät ……….  links ……… .

3. Wo ………  deine Kleider? Wo ……… deine Kleider ……… ?

4. Wohin ………  ihr den Computer? Wohin ……… den Computer ………… ?

5. Dort ……… noch ein Buch.Dort ……..  noch ein Buch ……… .


C. PABAIKITE SAKINIUS. 

1. Ich gehe ins Kaufhaus, denn …………………………. .(Man reikia naujo laikrodžio.)

2. Ich habe meine Uhr verloren, darum …………………………. . (Noriu nusipirkti kitą.)

3. Ich kann heute zu dir nicht kommen, weil ………………………… . (Turiu daug darbo.)


4. Leider wissen wir nicht, …………………………… . (Ar ponas Braunsas šiandien ateis?)

5. Ich weiß nicht, …………………………. . (Kuo ji važiuoja i darba?)

6. Er hat versprochen …………………………….. . (Ateiti šiandien vakare.)

D. ĮRAŠYKITE SĄNGRAŽINIŲ VEIKSMAŽODŽIŲ ĮVARDĮ SICH. 

1. Wohin setzt du ………….. ?

2. Setzt ihr …………  ans Fenster?

E. PAŽYMĖKITE PRIELINKSNIUS, KURIE TINKA Į SAKINIUS. 

1. Das ist der Brief ………..  dem Vater.(mit,zu,von,bei,aus)

2. Ich gehe zur Arbeit ………..  den Park. (für,durch,zu,auf,gegenüber)

3. Ich wohne dem Museum …………. .(vor,für,von,in,gegenüber)

4. Wohin fährst du, ………… Deutschland?(in,zu,durch,nach,aus)

F. SUDARYKITE 6 KLAUSIMUS ŠIEMS SAKINIAMS: MEIN FREUND ALGIS WOHNT IN VILNIUS FÜNF JAHRE.ER ARBEITET SCHON ZWEI JAHRE IN DER FIRMA VINJA UND IST BÜROKAUFMANN. PAVYZDYS: W i e h e i ß t  m e i n  F r e u n d ?

1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………
6. ………………………………………………

G. IŠVERSKITE SAKINIUS Į VOKIEČIŲ KALBĄ: 

1. Kuri dabar valanda? - Dabar pusė septynių. ………………………………………..

2. Kokį automobilį Jūs norite pirkti? ………………………………………………….

3. Aš sunkiai priprantu prie naujo darbo. …………………………………………….

4. Kur tu eini? Sėskimės prie lango. ………………………………………………….

5. Helga, važiuok pas Marką ir padėk jam! …………………………………………..

6. Ko tu lauki? Marko? Aš taip pat jo laukiu. ………………………………………...

7. Kada išvažiavo ponia Miuler? ………………………………………………………

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













