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Кафедра романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Історія італійської 

мови» 

Історія італійської мови 

Курс 3 

Спеціальність, спеціалізація, 

освітня програма 

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація : 035.051 Романські мови і літератури 

(переклад включно) 

Освітня програма: 035.051.01 Мова і література 

(італійська) 

Форма проведення Письмова на платформі ЕНК 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів 40 балів 

Критерії оцінювання 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання 

Іспит складається з 3 теоретичних запитань, відповідь 

на кожне з яких оцінюється в 10 балів, а також 10 

тестових запитань, відповідь на кожне з яких 

оцінюється в 1 бал. 

Перелік допоміжних матеріалів Робоча програма з дисципліни 

Орієнтовний перелік запитань 

Теоретичні запитання 

1. Dante Alighieri “De vulgari eloquentia”. 

2. Pietro Bembo e la “questione della lingua”. 

3. “Prose della volgar lingua” di Pietro Bembo e la 

nascita dell'italiano. 

4. Appendix Probi. 

5. Latino classico e latino volgare: principali differenze 

e similitudini. 

6. Parole popolari e parole dotte. 

7. I primi documenti in volgare. 

8. I Placiti campani. L’indovinello veronese. 

9. Il ritmo di sant'Alessio. 

10. La variabile diacronica e la variabile diatopica. 

11. La variabile diafasica, diastratica e diamesica. 

12. Vocalismo tonico latino volgare. 

13. Vocalismo tonico italiano. 

14. Vocalismo atono italiano. 

15. Anafonesi. Primo e secondo caso di anafonesi. 

16. Le mutazioni dell’accento. 

17. Monottongamento di AU, AE, OE. 

18. Dittongamento toscano. 

19. Dittongo mobile. 

20. Passaggio delle vocali toniche dal latino al volgare e 

italiano. 



21. Passaggio delle vocali atone dal latino al volgare e 

italiano. 

22. Chiusura delle vocali toniche in iato. 

23. La prostesi e l’epitesi. 

24. L’epentesi e l’aferesi. 

25. Discrezione e concrezione dell’articolo. 

26. La sincope e l’apocope. 

27. L’aplologia e il raddoppiamento fonosintattico. 

28. Assimilazione consonantica regressiva. 

29. Caduta di consonanti finali. 

30. Le consonanti labiovelari. 

31. Spirantizzazione della labiale sonora intervocalica. 

32. Sonorizzazione delle consonanti. 

33. Nessi di consonante + iod. 

34. Nessi di consonante + L. 

35. Il numero del nome. 

36. Il genere del nome. La scomparsa del neutro. 

37. La scomparsa del sistema dei casi. 

38. La semplificazione del sistema delle declinazioni. 

39. Metaplasmi di genere e di numero. 

40. La formazione degli articoli. 

41. La comparsa degli articoli maschili. 

42. La comparsa degli articoli femminili. 

43. Le forme pronominali toniche. 

44. Le forme pronominali atone. 

45. Aggettivi e pronomi possessivi aggettivi e pronomi 

possessivi. 

46. Aggettivi e pronomi dimostrativi. 

47. Pronomi relativi. 

48. Aggettivi e pronomi indefiniti. 

49. La riduzione delle coniugazioni verbali. 

50. La-formazione del presente indicativo. 

51. La formazione del passato remoto. 

52. La formazione dei tempi composti. 

53. La formazione del passivo perifrastico. 

54. La formazione del futuro. 

55. La formazione del condizionale. 

56. L’ordine delle parole nella frase. Dalla sequenza 

«sov» alla sequenza «svo». 

57. L’espressione e la posizione del pronome soggetto. 

58. L’enclisi del pronome atono. 

59. La legge Tobler-Mussafia. 

60. Funzioni di «che»: le proposizioni completive. 

 

Приклади тестового завдання 

1. Quale parola italiana si è formata dalla parola latina 

“scīrpsi” 

a. Scrissi 
b. Scritti 

c. Scrittura 

2. (ĭl)lāc > lа - con quale termine si spiega la caduta di 

“ĭl” iniziale 



a. Aferesi 

b. Epentesi 

c. Prostesi 

3. La parola italiana “donna” deriva dalla parola 

“dōm(ĭ)na(m)”. Quali fenomeni fonetici si registrano 

in questa trasformazione? 

a. Sincope, assimilazione 

b. Apocope, assimilazione 

c. Epitesi, sincope 

d. Prostesi, sincope 
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