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Спеціальність (спеціалізація) 

спеціальність:  

спеціальність: 035 Філологія  

спеціалізація : 035.052 

Романські мови і літератури 

(переклад включно)  

освітня програма: 035.052.02 Мова і 
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Максимальна кількість балів:  
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40 балів 

Критерії оцінювання:  Письмова форма проведення 

екзамену максимальна 

кількість балів: 40 балів.  
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                                       Теми, за змістом яких  

запропоновано виконання тестів:  

 

1. Іменник. Утворення жіночого роду та множини іменників. 

2. Детермінативи. Артикль. Види артикля: означений, неозначений. Вживання і 

невживання артикля.  

3. Вказівні, присвійні та неозначені прикметники. 

4. Прикметник. Утворення жіночого роду та множини прикметників.  

5. Утворення ступенів порівняння якісних прикметників.  

6. Місце прикметника-означення у реченні. 

7. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Особливості вимови та написання. 

8. Займенник. Особові  придієслівні  займенники. Особові самостійні займенники.  

9. Вказівні, присвійні, питальні, неозначені займенники. 

10. Дієслово. Три групи дієслів. Заперечна і питальна форма дієслова.  

11. Займенникові дієслова. Безособові дієслова і вирази.  

12. Неособові форми дієслова: infinitivo, gerundio, participio passato.  

13. Прислівник. Утворення прислівників. Види прислівників.  

14.  Прийменник. Вживання прийменників. 

15.  Сполучник.  

16. Просте речення. Типи речень. Порядок слів у розповідному та питальному реченні. 

17. Складне речення. Складносурядне речення.  

18. Складнопідрядне речення. Окремі види підрядних речень.  

19. Інфінітивні та дієприкметникові звороти.  

20. Пряма і непряма мова. Непряме питання. 

 

 



 

Орієнтовний перелік питань:   

 

1. La mia famiglia e parenti. Come passiamo il fine settimana. 

2. La mia giornata di lavoro. 

3. Le stagioni dell’anno. La stagione preferita. 

4. La casa ( l’appartamento) dei miei sogni. 

5. Andiamo al mercato. I prodotti che fanno bene per la salute. 

6. La cucina italiana. Le bevande e dolci italiani. Denominazione dei piatti ed ingredienti. 

7. La cucina ucraina. Preparazione dei piatti. I piatti tradizionali. La ricetta dei mio preferito 

piatto ucraino. 

8. La ricetta del mio piatto preferito della cucina italiana. 

9. Primi piatti della cucina ucraina. Ingredienti e modo di preparazione.  

10.  Vado al cinema. Il mio film preferito.  

11.  Visita al teatro. 

12.  Lo sport in Italia. 

13.  Lo sport in Ucraina. 

14.  Tipi dello sport. Il mio sport preferito.  

 

 



Екзаменатор ____           

 Підпис  

 

Завідувач кафедри ________________  підпис  

 

.  

 

Приклади тестового завдання:  

 

Scegli la risposta giusta tra quelle proposte: 

 

 

1. Quante sono le coniugazioni del verbo, secondo la desinenza dell'infinito?  

a. Due: essere, avere 

b. Sette: -are, -care, -gare, -ere, -cere, -gere, ire 

c. Tre: -are, -ere, -ire 

d. Cinque: -are, -gare, -ere, -gere, -ire 

 

2. Indica il grado superlativo assoluto.  

a. Tu sei bellissimo. 

b. La rosa è più profumata del giglio. 

c. Mario è meno alto del fratello. 

d. Mauro è alto come Massimo. 

3.Quante sono le preposizioni semplici?  

a. Tre: di, a, da 

b. Quattro: di, a, da, in 

c. Otto: di, a, da, in, con, su, per, tra 

d. Nove: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra 

4.Come si chiama ufficialmente l’Italia? 

a. Italia 

b. Repubblica Italiana 

 

5.Quante sono le lettere dell'alfabeto italiano?  

a. 26 

b. 20 

c. 21 

d. 19 
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