
2021 թվականի 

գերմաներենի օլիմպիադայի հանրապետական փուլի  թեստի պատասխանները 

11-12-րդ դասարաններ 

 

Aufgabe 1 

 
In einer Stadt wohnten ein Schuster und ein Schneider  in demselben Haus. Eines Tages  sagten sie 

zueinander: "Hier gefällt es uns nicht mehr. Wir machen jetzt eine Reise und gehen in eine andere Stadt, 

aber das Essen  müssen wir mitnehmen und das Werkzeug auch!" 

Der Schneider, der zuerst diese Idee hatte, erklärte aber weiter: "Du bist der stärkere von uns beiden. Du 

kannst schon ein paar Brote mehr tragen mit deinen Werkzeugen. Ich nehme nur drei Brote mit. Damit 

habe ich genug  zu essen." 

 

Aufgabe 2 

 

1. b 

2. d 

3. e 

4. f 

5. a 

 

 

Aufgabe 3 

 
1. Seitdem/Wenn,  2.  Nachdem,  3. Während, 4.  Sobald/Wenn, 5.  Sobald/Wenn, 6.  Wenn ,  7. Als, 

8. Während/Solange,  9.  seitdem,  10. Bis 

 

Aufgabe 4  

  

1. Jeder von uns muss sich um die Sauberkeit unserer Stadt kümmern. 

2.  Trotz seiner schlechten Gesundheit arbeitet er stundenlang an unserem Projekt. 

3. Unserem Büro gegenüber befindet sich ein großer Kinderspielplatz. 

4. Da er den Beruf des Arztes gewählt hat (sich für den Beruf des Arztes entschieden hat), 

verbringt er den ganzen Tag im Krankenhaus. 

5. Nur die besten Schüler unserer Klasse haben an der Olympiade teilgenommen (nahmen… teil) 

  

Aufgabe 5  Leseverstehen 

   

1. falsch, 2. falsch, 3. richtig, 4. falsch, 5. richtig, 6. richtig, 7. richtig 

 

Aufgabe 6 Schreiben 

 

 



2021 թ. գերմաներենի օլիմպիադայի մարզային փուլի 

առաջադրանքների գնահատման չափանիշներ 

11-12-րդ դասարաններ  

 
Առաջա 

դրանքի 

համարը 

Առաջադրանքը Միավորը Ընդամենը 

1 Տրված բառերով լրացնել տեքստի 

բացատները: Տեղադրել բառերը 

համապատասխան քերականական 

ձևով: 

10 բառ, 

յուրաքանչյուր ճիշտ 

պատասխանը՝ 0,3 միավոր 

3 

2 Գտնել դարձվածքին 

համապատասխան իմաստը: 

5 նախադասություն, 

յուրաքանչյուր ճիշտ 

պատասխանը՝ 0,5 միավոր 

2,5 

3 Լրացրնել նախադասությունները՝ 

դնելով համապատասխան շաղկապը: 

10 նախադասություն, 

յուրաքանչյուր ճիշտ 

պատասխանը՝ 0,2 միավոր 

2 

4 Թարգմանել նախադասությունները:  5 նախադասություն, 

յուրաքանչյուր ճիշտ 

պատասխանը՝  1 միավոր 

5 

5 Կարդալ տեքստը և տեքստի 

բովանդակությանը համապատասխան 

լուծել առաջադրանքները: 

 7 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուր ճիշտ 

պատասխանը՝ 0,5 միավոր 

3,5 

6 Գրել կարՃ տեղեկություն՝ տեքստի 

յուրաքանչյուր պարբերության 

վերաբերյալ:  

4 նախադասություն, 

Յուրաքանչյուր ճիշտ 

պատասխանը՝  1 միավոր: 

Գնահատման չափանիշները 

տե՛ս ստորև: 

4 

   20 

 

Գրավոր աշխատանքի ստուգման չափանիշներ 

 

Բովանդակություն 

- Բովանդակությունը համապատասխանում է ներկայացված պահանջին - 4  

- Մի փոքր խախտված է թեմայի զարգացման տրամաբանությունը – 3.5 

- Բովանդակությունը մասամբ է համապատասխանում պահանջին – 2 

- Բովանդակությունը չի համապատասխանում պահանջին  - 0 

Լեզու 

- բառիմաստի սխալ կիրառման համար հանվում է  0.5 միավոր 

- քերականական յուրաքանչյուր սխալի համար հանվում է  0.2 միավոր 

- ուղղագրական/կետադրական յուրաքանչյուր սխալի համար հանվում է  0.1 միավոր  


