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                                              з дисципліни 
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спеціальності  

освітнього рівня  

035 Філологія 

перший ( бакалаврський) 

спеціалізації 

035.051 Романські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

 

освітня програми 

035.051.01 Мова і література 

(італійська) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   Форма опису програми екзамену 
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_____________________________ 

 

Кафедра романської філології та порівняльно- 

типологічного мовознавства 

ПРОГРАМА ІСПИТУ 

з дисципліни «Теоретична граматика 

італійської мови » 

 

 Теоретична граматика  

     (італійська мова) 

Курс                                4 

Спеціальність (спеціалізація) спеціальність:  

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація : 035.051 Романські мови і 

літератури (переклад включно) 

освітня програма: 035.051.01 Мова і література 

(італійська) 

Форма проведення: 

письмова / усна / комбінована  
письмова на платформі ЕНК 

Тривалість проведення:  2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів  
             40 балів 

Критерії оцінювання:  

Письмова форма проведення іспиту 

максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Іспит складається з 40 практичних тестових 

завдань, кожне з яких оцінюється в 1 бал 

Перелік допоміжних матеріалів: Робоча програма з дисципліни 

Орієнтовний перелік питань:  

 

 

Граматичні теми, за змістом яких 

запропоновано виконання тестів: 

 

1.Diversi tipi di grammatiche. L'oggetto della grammatica 

teorica. 

2. I metodi di analisi grammaticale. La grammatica 

tradizionale. 

3. Le quattro partizioni fondamentali della linguistica. 

4. Metodi moderni di ricerca linguistica. 

5. Il sintagma. Classi di sintagmi. 

6. Il sintagma nominale: il sostantivo come il nucleo del 

sintagma nominale, le sue categorie grammaticali. 

7. I determinanti e i modificatori del sintagma nominale. 

8. Il ruolo del sintagma preposizionale nella struttura del 

sintagma nominale. 

9. Il sintagma nominale : i pronomi. Le loro classi e 

categorie grammaticali. 

10. Il sintagma nominale: i numeri. Le loro classi. 

11. Il sintagma nominale: gli articoli. 



12. L’aggettivo e il suo posto nel sistema nominale. Le sue 

categorie grammaticali. 

13. Il sintagma avverbiale. Le sue categorie grammaticali. 

14. Forme degli avverbi. Classificazione degli avverbi. 

15. La struttura del sintagma verbale e le particolarita’ dei 

componenti. 

16. Il concetto del verbo. Categorie verbali: modo, tempo, 

forma, persona, numero. 

17. Forme verbali impersonali e loro funzioni nel sintagma 

verbale. 

18. Il verbo : sintassi del gerundio. 

19. La sintassi della frase semplice. 

20. Componenti principali della frase. 

21. Classificazione della frase semplice. 

22. La sintassi della frase complessa o periodo. 

23. Frasi coordinate (o proposizioni). 

24. Gerarchia della frase : analisi logica. 

25. Proposizioni subordinate esplicite e implicite. 

26. Subordinate come modificatori del nome: le frasi 

relative. 

27. Subordinate come costituenti della frase : completive e 

avverbiali. 

28. Le avverbiali tra i mezzi di espressione di relazioni tra 

frasi. 

29. Le motivazioni funzionali della scelta del periodo: la 

prospettiva. 

30. Soggetto e predicato, elementi organizzativi della frase. 

31. Struttura delle frasi subordinate: congiunzioni e modi 

verbali. 

32. Forme assolute : i participi assoluti. 

33. Tipi di periodo : semplici, composti e complessi. 

 

Приклади тестового завдання: 

1.Riscrivi le seguenti frasi, che esprimono una certezza o un 

dato reale, in modo che comunichino invece un dubbio, una 

possibilità, un desiderio, facendole dipendere dai verbi 

indicati a fianco. 

2.Completa le frasi coniugando i verbi all’infinito posti tra 

parentesi  al condizionale presente o passato. 

3.Completa le frasi seguenti con un participio adatto al 

contesto, scegliendo tra quelli elencati 

4.Sottolinea i verbi del gerundio.(7) Fai analisi logica. 

..tratti in cui bisogna avanzare arrampicando lateralmente 

lungo la parete... 

5.L’oggetto e compiti della grammatica teorica. 

6.Morfologia e sintassi come due parti importanti della 

grammatica. 

7.Dividi in sintagmi semplici le frasi, quindi sottolinea il 

predicato e cerchia il soggetto. Indica I sintagmi nominali. 



8.Fa’ l’analisi logica delle frasi. Presta attenzione, in 

particolare, ai predicati nominali, distinguendo copula e 

nome del predicato.  

9.Dividi in sintagmi semplici le frasi, quindi sottolinea il 

predicato, cerchia il soggetto e metti tra parentesi tutti gli 

attributi, i sintagmi aggetivali, specificando a quale parte 

del discorso si riferiscono (soggetto, complemento oggetto 

o altri complementi). 

 

Екзаменатор            ____ 

                                          Підпис 

 

 

 

Завідувач кафедри           ________________ 

                                                    підпис 

 

Старший викладач кафедри романської філології 

та порівняльно-типологічного мовознавства 

Ілдіко МЕЗІ  

 

 

Зав.кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства 

Русудан МАХАЧАШВІЛІ  

  

 

 

 


