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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Практична граматика (іспанська мова)» 

ІІ курс 

 

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація : 035.05 Романські мови і літератури (переклад включно) 

Освітня програма: Мова і література (іспанська) 

  

 

 

Форма проведення Письмова 

Тривалість проведення 2 години 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Екзаменаційний білет складається з двох завдань.  

Відповідно, екзаменаційна оцінка складається з 

двох складових: 

І   завдання: освітлення теоретичного питання з 

практичної граматики – 20 балів, 

ІІ  завдання: аналіз простих та складних речень за 

структурою та типом висловлення  та вживання 

правильної  дієслівної форми (10 речень) – 20 балів. 

Критерії оцінювання:  

 у першому завданні за повне освітлення 

екзаменаційного питання нараховуються 2 бали, за 

частково правильну відповідь – 1 бал; 

 у другому завданні за аналіз кожного речення та 

використання правильної дієслівної форми 

нараховується 2 бали:  

- за неправильне визначення структурного 

типу та типу висловлення речення речення 

знімається 1 бал; 

- за неправильне вживання дієслівної форми 

знімається 1 бал. 



Перелік допоміжних 

матеріалів 
- 

Орієнтовний перелік 

питань 

1. Formación y uso del Presente de Indicativo.  

2. Formación y uso del Pretérito Perfecto de  

Indicativo. 

3. Formación y uso del Pretérito Indefinido de 

Indicativo. 

4. Formación y uso del Imperfecto de Indicativo. 

5. Peculiaridades del empleo del Pluscuamperfecto de 

Indicativo 

6. Formación y uso del Futuro Simple de Indicativo. 

7. Formación y uso del Futuro Compuesto de 

Indicativo.  

8. Formación y uso del Presente de Subjuntivo. 

9. Formación y uso del Imperativo Afirmativo. 

10. Formación y uso del Imperativo Negativo. 

11. Reglas de la concordancia de los tiempos de 

Indicativo. 

12. La sintaxis de la oración simple. 

13. Miembros principales de la oración simple. 

14. Miembros adicionales de la oración simple. 

15. Clasificaciones de las oraciones simples por su 

composición. 

16. Clasificaciones de las oraciones simples por su 

estructura.  

17. Clasificaciones de las oraciones simples por el fin 

de la comunicación. 

18. Las funciones del verbo “HABER”  

19. Modo Potencial Hipotético 

20. Empleo del Subjuntivo en las oraciones 

independientes 

21. Empleo del Subjuntivo en las oraciones 

subordinadas de tiempo 

22. Empleo del Subjuntivo en las oraciones 

subordinadas de modo 

23. Empleo del Subjuntivo en las oraciones 

subordinadas de concesión 

24. Empleo del Subjuntivo en las oraciones 

subordinadas relativas.  



25. Empleo del Subjuntivo en las oraciones 

subordinadas condicionales del II tipo  

26. Empleo del Subjuntivo en las oraciones 

subordinadas del III tipo  

27. Empleo del Subjuntivo en las oraciones 

subordinadas mixtas  

28. Oraciones condicionales: uso de tiempos 

29. Oraciones bimembres y unimembres 

30. Oraciones nominativas 

31. Tipos de las oraciones impersonales 

32. Tipos de las oraciones unipersonales 

33. Clasificación pragmática de las oraciones 

34. Clasificación de las oraciones yuxtapuestas 

35. Oraciones elípticas: su función en el lenguaje 

dialogado 

 

 

Екзаменатор   ____________     С. П. Корнієнко 

Завідувач кафедри ____________    Р. К. Махачашвілі 

 

 


