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Кафедра романської філології та порівняльно 

типологічного мовознавства 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни « Практична граматика 

італійської мови » 

 

Практична граматика  

(італійська мова) 

Курс                                2 

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 екзамену 

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.I tempi composti dell’Indicativo. Verbi ausiliari AVERE 

ed ESSERE. 

2.Participio Passato. Il Participio Passato dei verbi 

irregolari. 

3.Passato Prossimo. 

4.Imperfetto. La differenza tra l’Imperfetto e Passato 

Prossimo.  

 5.Passato remoto. Le particolarita’ dei verbi irregolari in 

Passato remoto. 

6. Trapassato remoto. 

7.Trapassato Prossimo. 

8. Concordanza dei tempi dell’Indicativo. 

9.Modo Condizionale. Condizionale Semplice.  

10.Modo Condizionale.Condizionale Composto. 

11.Modo Imperativo.Le forme dell’Imperativo. 

12.Imperativo Positivo. Imperativo positivo con i pronomi.  

13.Imperativo negativo.Іmperativo negativo con i pronomi. 

14. Modo Congiuntivo.Congiuntivo Presente. 



15.Congiuntivo Passato.La differenza nell’uso tra 

Congiuntivo Presente e Passato.  

16.Congiuntivo Imperfetto.  

17.Congiuntivo Trapassato.  

18.Congiuntivo nelle frasi dipendenti. 

 

19. Le congiunzioni e locuzioni che richiedono il 

Congiuntivo. 
20.Frasi indipendenti con il Congiuntivo. 

21.Concordanza dei tempi del Congiuntivo. 

22.La teoria del periodo ipotetico.  

23.Periodo ipotetico della realtà. 

24.Periodo ipotetico della possibilità. 

25.Periodo ipotetico dell’impossibilità / irrealtà. 

26.Discorso diretto ( modi, pronomi personali, i possessivi, 

i imostrativi). 

27.Discorso indiretto. Passaggio dal discorso diretto al 
discorso indiretto (modi, tempi del verbo, pronomi). 
28.La punteggiatura nella lingua italiana. 
29.Le funzioni della punteggiatura. 
30.I segni della punteggiatura nelle proposizioni. 

 

Приклади тестового завдання: 

1.Scegli la risposta giusta tra quelle proposte: 

Ieri __________ una casa indipendente molto bella, ma 

anche troppo cara. 

2. Completa, scegliendo il verbo adatto: 

Non ______ mai ________ una persona simpatica come te. 

3. Periodo ipotetico di primo tipo: Se mi ___ Lucia, 

le ____ che non voglio uscire! 

4. Indica il modo ed il tempo della seguente voce verbale : 

Che tu avessi guardato. 

5. Il punto e virgola indica... 

6. Scegli la frase con la punteggiatura corretta. 

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  

  

 

 


