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Критерії оцінювання: 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 

повна відповідь на два теоретичні питання, повне виконання 

практичного завдання 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури. Але у відповіді студента 

наявні незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в 

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

фахової діяльності, за поверхову обізнаність з основною і 

додатковою літературою, передбаченою навчальною 

програмою; наявність суттєвих помилок у виконанні 

практичних завдань, неповне розкриття теоретичних питань. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, 

що зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно»  ставиться 

студентові, який неспроможний до навчання чи виконання 

фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 

навчання за програмою відповідної дисципліни. 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів: ------------------------- 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

1. Objeto de estudio de la lexicología. Asignaturas lexicológicas y sus tareas. 



2. Fenómeno de la abreviación y sus clases. 

3. Definición de la palabra, sus rasgos característicos.  

4. Antonimia. Clasificación de los antónimos. 

5. Significado léxico y concepto. Triángulo semántico. 

6. Sinonimia: su definición y clasificación. 

7. Interrelación de la forma exterior/significante e interior/significado de la palabra. 

Unidades motivadas e inmotivadas. Etimología popular. 

8. Composición de las palabras. Clasificación de los compuestos. 

9. Definición de la motivación. Motivación absoluta y relativa. Tipos de motivación. Indicio 

motivador de la forma interior de la palabra. 

10. Estructura morfológica de la palabra. Definición de morfema, sus tipos. 

11. Polisemia y monosemia. Causas de la aparición del léxico polisémico. 

12. Derivación progresiva o morfológica: sistema de los sufijos apreciativos. 

13. Definición del campo léxico-semántico: nexos  hiperonímico-hiponímicos.  

14. Definición de la terminología, los métodos de su formación. 

15. Definición de léxico heredado/patronímico: hispanismos y cultismos latinos. Isónimos o 

dobletes etimológicos, tipos de nexos semánticos entre ellos. 

16. Diferencia entre los fraseologismos/sintagmas fijos y los sintagmas libres. Clasificación 

de los giros fijos hecha por el académico V.Vinogradov. 

17. Definición de préstamos. Origen de los préstamos en español, su adaptación. 

18. Clasificación de las locuciones fijas, según el académico Julio Casares. 

19. Elementos heredados/patronímicos del léxico: iberismos, celtismos, helenismos, 

germanismos, arabismos. 

20. Formación de las palabras: derivación conversiva, su definición y tipos. 

21. Efectos del cambio semántico: sus tipos principales. 

22. Fenómeno de la derivación postverbalretrógrada y sus clases. 

23. Significado léxico y concepto. Triángulo semántico. 

24. Definición y función de la terminología. Métodos de su formación. 

25. Definición y características del campo léxico-semántico. Su principio invariable. 

26. Derivación prefijal. Clasificación de los prefijos por su origen y significado. 

27. Nominación secundaria: definición de la metáfora y sus clases. 

28. Homonimia y paronimia. Causas de su aparición. 

29. Nominación secundaria: definición y clasificación de la metonimia. 

30. Definición de la derivación sufijal. Clasificación de los sufijos españoles. 

31. Significado léxico y concepto. Tipos de significados. 

32. Arcaísmos, su definición, características y clasificación. 

33. Objeto de estudio de la lexicología. Asignaturas lexicológicas y sus tareas. 

34.  Estratificación regional del léxico español. 

35. Definición de la palabra, sus rasgos característicos.  

36. Neologismos. Su clasificación. 

37. Efectos de cambios semánticos. 

38. Sinonimia y antonimia: su definición y clasificación. 

39.  Interrelación de la forma exteior/significante e interior/sinificado de la palabra. Unidades 

motivadas e inmotivadas. Etimología popular. 

40. Composición de las palabras. Clasificación de los compuestos. 
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