ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ
ЕЗИК

Конкурсният изпит по френски език има за цел да провери езиковите
знания и умения на кандидат-студентите. Той се състои от две части: 1)
текст за четене с разбиране с 5 въпроса и 2) електронен граматичен тест с
30 задачи. Всеки въпрос след текста за четене с разбиране има 3 отговора, а
въпросите от граматичния тест имат по 4 отговора, като само един от тях е
верен. При всеки верен отговор кандидат-студентите получават по 2 точки.
Максималният брой точки от конкурсния изпит по френски език е 70. За
сгрешен или непопълнен отговор точки не се получават, както и не се
отнемат. Оценката се формира въз основа на общия брой точки, получени
при решаването на теста и правилно дадените отговори на поставените
въпроси. Продължителността на изпита е 40 минути.

I. ГРАМАТИЧЕН ТЕСТ
Граматичният тест има за цел да провери граматичните знания и
умения на кандидат-студентите, като изисква практическо прилагане на
следния материал:
1. Глагол. Глаголни категории.
2. Изявително наклонение. Прости и сложни времена на изявителното
наклонение – образуване и употреба. Съгласуване на времената. Пряка и
непряка реч.
3. Подчинително наклонение.
4. Условно наклонение.
5. Именни глаголни форми – инфинитив, сегашно причастие и
деепричастие. Минало причастие. Съгласуване на миналото причастие.
6. Съществително име. Род и число на съществителните имена.
7. Прилагателно име. Род и число на прилагателните имена. Степени за
сравнение.
8. Членни форми: значение и употреба.
9. Наречие. Видове. Особености на употребата на наречията.
10. Местоимения. Видове. Употреба.
11. Определителни и неопределителни прилагателни.

12. Предлози – употреба.
13. Съюзи – употреба.
14. Видове изречения. Употребата на наклоненията в главното и в
подчиненото изречение.
Примерни задачи
Jadis ________, les demeures ne comptaient plus que dix-huit familles à peine.
A) prospère et
peuplé

B) prospères et
peuplés

C) prospères et
peuplé

D) prospères et
peuplées

____ interdiction n’en pimentait la saveur.
A) Nulle

B) Chaque

C) Quiconque

D) Chacune

Dans ce quartier il y a _____ belles maisons.
A) de

B) des

C) au

D) aux

Il s’assit à son bureau, entre ___ piles de livres.
A) du

B) de la

C) des

D) la

N’achetez pas des pommes ! Je ne ____ aime pas.
A) la

B) y

C) les

D) en

J’aime les plats de ma mère mais j’adore_____ de ma grand-mère.
A) celles

B) ceux

C) ce

ces

J’aime bien les zoos avec leurs _______sauvages.
A) animal

B) animals

C) animaux

D) animaus

Vous venez de dire quelque chose ______ m’intéresse.
A) que

B) qui

C) dont

D) où

II ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ
Въпросите, свързани с текста за четене с разбиране, имат за цел да проверят
знанията и уменията на кандидат-студентите за цялостно и правилно
възприемане смисъла на оригинален френски текст. Някои от въпросите са
свързани с извличане на основна информация от него, други изискват
смислов анализ за достигане до нужната информация.
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