
L'article défini et l'article indéfini 
 

Défini Indéfini 

le ('l) un 

la (l') une 

les des 

 

 Određeni član se koristi kada govorimo o nečemu veoma određenom, opšte poznatom, poznatom 

iz konteksta ili jedinstvenom. 

 

 Le chien de Paul est petit.  veoma određeno, pas koji pripada Polu. 

 Le premier ministre est arrivé.  opšte poznato, funkcija koju može da obavlja samo jedna 

osoba i svi znaju ko je 

 Le directeur est absent.  poznato iz konteksta, govorite od direktoru vaše firme ili škole itd 

 Le soleil brille. jedinstveno, imamo samo jedno sunce 

 

 Uradite vežbu 2 na strani 11. 

 

 

L'interrogation 
 

 Postoje 3 načina da se postavi  pitanje u francuskom jeku: 

 

1. Intonacijom: Il vient demain? –u pitanju je oblik koji se najviše koristi u govornom jeziku, 

redosled reči je kao u potvrdnoj rečeni a pitanje se postiže intonacijom. 

2. Sa upitnim izrazom est-ce que: Est-ce que il vient demain? Ovaj oblik se smatra 

standardnim ili školskim načinom postavljanja pitanja.  

3. Inverzijom: Vient-il demain? subjekat (uvek lična zamenica) i predikat zamene mesto i 

povežu se crticom. Kod inverzije u 3. licu jedine, ako se glagolski oblik ne završava na t, 

ubacuje se jedno t između predikata i subjekta: Apporte-t-il le vin? A-t-elle une voiture? 

Ovaj oblik spada u najviši jezički registar i poželjno je da se koristi u komunikaciji sa 

klijentima.  

 

 Ako postoji upitna reč kao što je quand, qui, où, combien… ona će ići na početak rečenice 

 Où souhaitez-vous aller? 

 Quand pensez-vous déjeuner? 

 

 Uradite vežbu A na strani 95: napišite sva 3 oblika pitanja za sva 4 primera.  

 

 

Épeler   
 

Za potrebe primanja rezervacije sobe u hotelu ili stola u restoranu potrebno je da znate spelovanje 

imena. 

 

Na dnu strane 15 imate kako se čitaju akcenti is drugi simboli koje se mogu susreti pri spelovanju 

imena (Comment dire – pour épeler facilement) 

 

 



L'alphabet français 

 

A [a] 

B [be] 

C [se] 

D [de] 

E [ə] 

F [ɛf] = [ef] 

G [ʒe] = [že] 

H [aʃ] = [aš] 

I [i] 

J [ʒi] = [ži] 

K [ka] 

L [ɛl] 

M [ɛm] 

N [ɛn] 

O [o] 

P [pe] 

Q [ky] 

R [ɛr] 

S [ɛs] 

T [te] 

U [y] 

V [ve] 

W [dubleve] 

X [iks] 

Y [igrɛk] 

Z [zɛd] 

 

 

L'expression du temps 

 
Na strani 16 se nalazi kratko obnavljanje priloga, predloga i drugih načina izražavanje vremena (koliko 

je sati)  koje smo obradili prošle godine. 

Posebno je važno da zapamtite da se koristi de…a (od…do) da bi se izrazilo trajanje u satima, 

danima, mesecima itd, ali da se koristi du…au za datume. 

 

 Le restaurant est ouvert de mardi à samedi. 

 J'ai une pause de 14h à 16h. 

 Je serai à paris de juin à septembre. 

 Elle est en vacances du 15 juillet au 10 août. (ili du 15 au 25 juillet) 

 

 Uraditi vežbe 1, 4 i 5 na strani 16. 


