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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 

  
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  «Практика усного та писемного мовлення (іспанська мова)» 
 

Курс 2 

Група ФАб-1-17-4.0 д 

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) 

Освітня програма: мова та література (англійська) 

Форма проведення: письмова  

Тривалість проведення: 1 ак.год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: з граматики  запропоновано 20 екзаменаційних завдань: 

Неправильна відповідь на запитання– 0 балів 

Середній рівень відповіді на запитання -0,5 бал 

Повна відповідь на запитання -1 бали 

За одну відповідь на питання з розмовної теми(із 2-х): 

Неповна відповідь на запитання– 4 балів 

Середній рівень відповіді на запитання -7 балів 

Повна відповідь на запитання -10 балів. 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань:  

 

Objetivos gramaticales 

1. Presente de indicativo de verbos de la conjugaciòn individual DAR, TRAER, SABER, OIR. 

2. Construcciones IR A+INFINITIVO, ACABAR DE+INFINITIVO. 

3. Pronombres personales-complementos.Verbos pronominales. 

4. Estilo indirecto. 

5. Futuro de indicativo. 

6. Gerundio. 

7. Pronombres demonstrativos. 

8. Adverbios de lugar aquí, ahí, allí. Los adverbios de modo con el sufijo –mente. 

9. Proposiciones compuestas. 

10. Numerales ordinales. 

11. Pretérito perfecto simple de indicativo. 

12. Grados de comparación de los adjetivos. Grado comparativo. Grado superlativo de los 

adjetivos.  

13. Oración condicional del primer tipo. 

14. Pretérito perfecto simple de los verbos de la conjugación individual y de los verbos 

irregulares. 

15. Verbos impersonales. 

16. Pronombres posesivos. Pronombres indefinidos alguno, algo, negativos tampoco, nunca. 

17. Pretérito imperfecto de indicativo. 

18. Voz pasiva. 

19. Las construccines verbales PONERSE A +INFINITIVO, VOLVER A +INFINITIVO. 

20. Grado comparativo de los adverbios. 
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Objetivos comunicativos 

1. Mi familia. 

2. Mi mejor amigo: sus características físicas, morales, dónde estudia y qué aficiones tiene.  

3. Mi día de descanso. 

4. Mis aficiones. 

5. Mi día de trabajo. 

6. La vivienda de mi futuro. 

7. Las estaciones del año. Qué tiempo hace cada estación. Mi  estación preferida. 

8. La cocina española. 

9. La cocina ucraniana.  

10. Mi plato español preferido. 

11. Mi plato ucraniano preferido. 

12. Mi película preferida. Géneros cinematográficos. 

13. Visita al teatro.  

14. La música en nuestra vida. Qué música me gusta escuchar. 

15.  El deporte en España. 

16.  El deporte popular en Ucrania. 

17.  Los tipos del deporte. Mi deporte más preferido.  

18. Qué papel tiene el deporte en nuestra vida. 

  

 

 

Екзаменатор                                    ___________________________   Левченко О.Ф.  

 

Завідувач кафедри                          ___________________________    Р.К. Махачашвілі 

 


