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Форма іспиту – письмова на платформі MOODLE.  

 

Тривалість проведення: 60 хвилин 

 

Екзаменаційний білет складається із трьох блоків: 

 

1. Переклад речень 

2. Тестові граматичні завдання 

3. Прочитання тексту та відповідь на питання 

 

Відповідно екзаменаційна оцінка складається із трьох складових: 

переклад речень –15 балів,  

тестові граматичні завдання - 15 балів; 

прочитання тексту та відповіді на питання- 10 балів. 

 

Критерії оцінювання: 

- за повне розкриття змісту без значних помилок нараховується 18-20 

балів; за не зовсім повне розкриття – 15-17, за розкриття змісту з 

неточностями – 12-14; за не зовсім  повне розкриття змісту з порушенням 

логічності викладу – 9-11; за неповне розкриття  змісту з порушенням 

логічності викладу та причинно-наслідкових зв’язків – 5-8; за 

недостатньо розкритий зміст – 1-4 бали. 



- за кожну орфографічну помилку знімається 0,25 балів, за кожну 

стилістичну чи незначну граматичну помилку знімається 0,5 бали, за кожну 

лексичну, а також значну  граматичну помилку знімається 1 бал. 

 

 

 

ПИТАННЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Hablar de personas, su carácter y estilo. 

2. Estereotipos en la comunicación intercultural.                                                                                             

3. Expresar intenciones y sentimientos.                                                                                                                      

4. Hablar de relaciones interpersonales: amor o amistad.                                                                              

5. Curiosidades de mi infancia: contar historias del pasado.                                                                          

6. Planes y proyectos: contar historias del futuro.                                                                                               

7. Hábitos saludables y medicina contemporánea.                                                                                             

8. Hablar de consumismo.                                                                                                                              

9. Problemas de la sociedad moderna.                                                                                                           

10. Discapacidad e inclusión social de personas diferentes. 

11. Mejorar el mundo: expresar su propia visión del mundo 

12. Medioambiente y la posible contribución de cada uno 

13. Hablar de medios de comunicación, teléfono, internet, correo electrónico. 

14. Trabajo y CV 

15. Trabajo y motivación personal 

16. Inteligencia artificial y aprendizaje humano. 

17. Ocio. Cine y literatura. Deporte 
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