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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Практична граматика» 

ІI курс 

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація : 035.05 Романські мови і літератури (переклад включно) 

Освітня програма: Мова і література (італійська) 

 

 

Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Екзаменаційний білет складається з трьох питань. 

Відповідно екзаменаційна оцінка складається з 

трьох складових: 

І   питання (теоретичне)– 10 балів, 

ІІ  питання (практичне)– 15 балів. 

ІІI  питання( письмовий переклад) – 15 балів. 

Критерії оцінювання:  

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 термінологічна коректність; 

 здатність до обґрунтування методичних рішень; 

 знання граматичних термінів та понять. 

 

Перелік допоміжних 

матеріалів 
- 

Орієнтовний перелік 

питань 

1. Sostantivi nella lingua italiana: genere e numero. 

2. Articolo determinativo e indeterminativo: le regole 

di base. 

3. Preposizioni italiane: le regole di base. 

4. I gradi dell’aggettivo qualificativo. 

http://www.italianochefatica.it/it/sostantivi-nella-lingua-italiana-genere-e-numero/
http://www.italianochefatica.it/it/articolo-determinativo-e-indeterminativo-le-regole-di-base/
http://www.italianochefatica.it/it/articolo-determinativo-e-indeterminativo-le-regole-di-base/


5. Aggettivi e pronomi possessivi.  

6. Aggettivi e pronomi indefiniti. 

7. Aggettivi qualificativi e dimostartivi.  

8. Presente Indicativo ed il suo uso nella stampa. Verbi 

illegolari ed i verbi modali. 

9. Passato Prossimo ed il suo uso nella stampa. Verbi 

modali al passato prossimo. 

10. Il Futuro Semplice ed il suo uso nella stampa. 

11. Il Futuro Anteriore ed il suo uso nella stampa. 

12. I pronomi diretti ed indiretti. Accordo con i tempi 

composti. Gli esempi. 

13. L’Imperfetto ed il suo uso nella stampa.  

14. Passato Prossimo vs Imperfetto. 

15. I verbi riflessivi nella lingua italiana. 

16. La forma impersonale. Si riflessivo, si passavante, si 

impersonale. 

17. Il trapassato prossimo ed il suo uso nella stampa. 

18. Uso della particella “CI” e  “Ne” nella lingua 

italiana. 

19. L’imperativo diretto nella lingua italiana. 

20. L’uso dei pronomi diretti ed indiretti nei tempi 

composti.  

 

 

Екзаменатор   ____________     В. О. Бабенко 

Завідувач кафедри ____________     Р. К. Махачашвілі 

http://www.italianochefatica.it/it/i-verbi-riflessivi-nella-lingua-italiana/
http://www.italianochefatica.it/it/uso-della-particella-ci-nella-lingua-italiana/
http://www.italianochefatica.it/it/uso-della-particella-ci-nella-lingua-italiana/

