ПРОГРАМ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
Морфологија са синтаксом решенишних делова
— ИМЕНСКА ГРУПА
Именице:
Творба женског рода додавањем е (опште правило и посебни случајеви) и модификацијом суфикса. Именице с
посебним обликом y женском роду. Именице с два рода. Множина именица додавањем s, додавањем х,
модификацијом суфикса. Именице с двама облицима y множини. Множина сложених именица. Поименичавање
придева и инфинитива.
Члан:
Одређени и неодређени члан — облици и основна правила о употреби. Посесивна и демонстративна вредност
одређеног члана уз географска имена, уз именицу y апозицији, уз именицу која чини део именског предиката, y
набрајању, y пословицама, адресама и насловима. Партитивни члан — облици, предлог de (y негацији, уз
апстрактне именице, уз изразе за количину,уз именице одређене придевом y множини). Партитивни члан уз bien.
Бројеви:
Прости бројеви од један до сто, тотине, хиљаде, милион. Редни бројеви. Разломци.
Придеви:
Творба женског рода придева додавањем е (опште правнло и посебни случајеви), модификацијом суфикса.
Слагање сложених придева додавањем s, додавањем х, модификацијом суфикса. Слагање сложених придева који
означавају боју. Поређење придева. Синтетички компаратив. Суперлатив уз посесиве или уз de. Апсолутни
суперлатив. Прилошка употреба придева. Место придева. Промена значења придева y зависности од његовог
места.
Показни придеви и заменице:
Облици и основна употреба, појачани облици уз -ci и -là. Употреба показних заменица уз de + именица, те уз
релативну заменицу.
Присвојни придеви и заменице.
Облици и основна употреба. Одсуство француског еквивалента заменице свој.
Односни придеви и заменице:
Облици и основна употреба.
Неодређени придеви и заменнце:
Употреба следећих придева и заменица: autre, certain, chaque, même, plusieurs, quelque. Заменица on — шира
употреба.
Лишне заменице:
Наглашени и ненаглашени облици — основна употреба. Место ненаглашених облика y реченици. Неутрум il.
Неутрум le. Основна правила употребе en и у.
— ГЛАГОЛСКА ГРУПА
Предлoзи:
Употреба следећих предлога: à, de, dans, en, par, pour, sur.
Прилози:
Творба прилога за начин путем суфикса -ment. Поређење прилога. Прилози за негацију и експлетивно ne.
Употреба oui и si. Везнички прилози после којих ce врши инверзија субјекта (ainsi, à peine, aussi, peut-être, au
moins).

Глаголи:
Времена индикатива, кондиционала и субјунктива. Императив. Прости и сложени облици инфинитива и
партиципа. Герунд. Пасив. Повратни глаголи. Помоћни глаголи y сложеним временима. Полупомоћни глаголи
(futur proche и passé récent). Глаголске перифразе којима ce означава трајност радње. Слагање партиципа. Листа
глагола:
— Помоћни глаголи avoir и être.
— Глаголи прве групе: тип chanter, те типови placer, manger, nettoyer, payer, appuyer, appeler,acheter, jeter,
révéler.
— Глаголи друге групе: тип finir. Глагол haïr.
— Глаголи треће групе: dormir, tenir, mentir, servir, courir, mourir, souffrir, recevoir, voir, venir,savoir, pouvoir,
devoir, pleuvoir, fаlloir, vouloir, s’asseoir, prendre, peindre, faire, plaire, connaître,naître, mettre, croire, boire,
suivre, lire, dire, écrire, rire.
Синтакса реченице:
Независно-упитне реченице. Тотално питање: Est-ce qu’il vient ? Vient-il ? Il vient ? Ton père vient-il ? Парцијално
питање: Quand est-ce qu’il vient ? Quand vient-il ? Il vient quand ? Координиране реченице. Основне вредности
везника et. Употреба везника mais, ni, ou, car.Субординиране реченице. Зависно-упитне реченице (посебно обрт
са si). Објекатски изрази који захтевају индикатив, односно реченице са que — најважнији глаголи и глаголски
изрази који захтевају индикатив односно субјунктив. Слагање времена — само случајеви y којима je y објекатској
реченици са que индикатив, a y главној неко прошло време. Релативне реченице са qui, que, dont, où. Временске
реченице ca quand, lorsque, depis que, dès que, avant que, pendant que,comme (основна синтакса). Узрочне реченице
ca parce que, puisque, comme (уз презент). Намернереченице ca pour que, afin que. Концесивне реченице ca bien
que, quoique, quoi que. Последичнереченице ca de façon que, si...que, tant...que, si bien que. Поредбене реченице ca
comme, plus...que,moins...que, aussi...que, autant...que. Погодбене реченице ca si.
Правопис
Правопис облика наведених глагола.
Лексика
Лексика обрађена y уџбеницима француског језика као првог страног језика y два завршна разреда, ниво А2.
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