
Դպրոցականների ֆրանսերենի առարկայական օլիմպիադայի մարզային փուլի 

առաջադրանքների    ճիշտ պատասխանները 

 

9-10-րդ դասարաններ 

 

I. 1. b, 2. d, 3. c, 4. c, 5. a, 6. d 

II. 1. fasse, 2. range, 3. tondre, 4. travaille, 5. joue, 6. aille, 7. sortir, 8. puisse, 9. soient, 10. laisse. 

III. 1. g, 2.i, 3. h, 4. j, 5․ c, 6. f, 7. e, 8. b, 9. a, 10. d. 

IV. 1. c, 2. e, 3. d, 4. g, 5. a, 6. f, 7. h, 8. b 

V.  

1. Nous sommes en train d’étudier les possibilités de cette maison. 

2. Il faut glisser un ticket dans la machine à composter qui se trouve à l’entrée en tête de 

l’autobus. 

3. Plusieurs stations du métro parisien ont été décorées par des architectes d’aujourd’hui. 

4. On a décidé de tout remettre au lendemain. 

5. Chacun  vit sa vie, qui n’a rien à voir avec celle de l’autre. 

VI 

1. Le 1er avril, poisson d’avril 

2. La Toussaint 

3. La Chandeleur 

4. Le premier mai, fête de travail. 

5. Les Pacques 

VII. 

1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5- e 

VIII. 

1. a, 2.c, 3. c, 4. c, 5․ a, 6. a, 7. b, 8. a, 9. a, 10. b. 

 

 

 

 

 



Դպրոցականների ֆրանսերենի առարկայական օլիմպիադայի մարզային փուլի 

առաջադրանքների գնահատման չափանիշները 

9-10-րդ դասարաններ 

 

 

1. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.5 միավոր: Ընդհանուր 

գնահատականն է 3 միավոր:  

2. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.2 միավոր: Ընդհանուր 

գնահատականն է 2 միավոր:  

3. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.2 միավոր: Ընդհանուր 

գնահատականն է 2 միավոր: 

4. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.5 միավոր: Ընդհանուր 

գնահատականն է 4 միավոր:  

5. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.6 միավոր: Ընդհանուր 

գնահատականն է 3 միավոր:  

6. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.4 միավոր: Ընդհանուր 

գնահատականն է 2 միավոր:  

7. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.4 միավոր: Ընդհանուր 

գնահատականն է 2 միավոր:  

8. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 0.2 միավոր: Ընդհանուր 

գնահատականն է 2 միավոր:  

  

 

 


