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Skelbiamas 2021 m. Kalbų Kengūros projekto 

Lyderių turas! 

Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2021 m. Kalbų Kengūros projekte laimėjusius Auksinės Kengūros 

diplomus ir surinkusius nuo 194 iki 200 taškų. Pateikiame Lyderių turo prancūzų kalbos rašinių temas bei 

užduotis. 

Atliktą darbą išsiųskite Lietuvos paštu, adresu: 

Kalbų Kengūra-2021, J. Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius 

arba elektroniniu paštu kkkengura@vkif.lt iki 2021 m. gruodžio 23 dienos (imtinai). 

Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2022 m. sausio mėnesį. 

 

 

2021 m. Kalbų Kengūros Lyderių turo 

informacinė kortelė 

(būtina pateikiamo darbo dalis) 

 

1. Mokyklos pavadinimas, 

adresas, telefono numeris, el. 

paštas 

 

2. Dalyvio vardas ir pavardė, 

tel. n., el. paštas 

 

3. Klasė  

4. Pasirinktas lygis  

 

5. Pasirinkta tema 

 

6. Dalyvio surinktų taškų kiekis  

7. Mokytojo (darbo vadovo) 

vardas ir pavardė, telefono 

numeris, el. paštas 

 

mailto:kkengura@vkif.lt
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I lygis 

     
    Atlieka dabartiniai 

ketvirtokai ir 
penktokai, pasirenka 

vieną iš trijų užduočių 

1. Je veux vivre bien portant. 

 

2. Profession de mon père (maman, frère, sœur) 

3. Est-il facile de devenir ami? 

 

II lygis 

 
Atlieka dabartiniai 

šeštokai ir septintokai, 

pasirenka vieną iš trijų 
užduočių 

1. Mon unique ou fréquent hobby. 

 

2. Les voyages m’ont fortifié. 

 

3. J’ai inventé un jeu. 

 

III lygis 

 
Atlieka dabartiniai 

aštuntokai ir 
devintokai (gimnazijų 

I klasė), 

pasirenka vieną iš 
keturių užduočių 

1. Comment se libérer de l’esclavage des Smartphones? 

 

2. L’histoire de mon succès. 

 

3. Parti à l’étranger tu apprendras beaucoup sur ton pays. 

 

4. Quarante tâches linguistiques françaises  

Si vous sélectionnez cette option, vous devez préparer 40 tâches avec 5 réponses 

possibles, à savoir que les tâches à préparer doivent correspondre à la structure en 

relation avec le projet linguistique Kangourou.  

 

IV lygis 

 
Atlieka dabartiniai 

dešimtokai ir 

vienuoliktokai 

(gimnazijų II ir III 
klasės), pasirenka 

vieną iš keturių 

užduočių 

1. Les hommes survivent en s’occupant les uns des autres et non en vivant en 

concurrence. (Jonathan Sacks) 

 

2. La guerre c’est la mobilisation des efforts des froussards pour éviter les 

problèmes des siècles. (Thomas Mann) 

 

3. C’est myope de prévoir trop ce qui arrivera dans les temps futurs. (Winston 

Churchill) 

 

4. Quarante tâches linguistiques françaises  

Si vous sélectionnez cette option, vous devez préparer 40 tâches avec 5 réponses 

possibles, à savoir que les tâches à préparer doivent correspondre à la structure en 

relation avec le projet linguistique Kangourou.  

 
 

V lygis 

 
Atlieka esami ir buvę 

dvyliktokai (gimnazijų 

IV klasė), pasirenka 
vieną iš trijų užduočių 

1. Sommes-nous prêts à la vie des adultes? 

 

2. Le niveau de vie a atteint les sommets sans précédent. 

 

3. Histoire c’est l’abondance d’événements inventés, d’après les événements qui ont 

eu lieu en réalité. (Charles Montesquieu) 

 

Linkime sėkmės ! 


