
11-12-րդ դասարանների 
գերմաներենի օլիմպիադայի մարզային փուլի 

թեստի պատասխանները 
  

Aufgabe 1.  
1. ein Sklave   2. eine Wasserleitung    3. zufrieden     4. außer    5. allen    
6. dankst   7. die Hände      8. zeigte    9. frechen     10. wirklich    
 
Aufgabe 2.  
1. Magen  2. Meister    3. Brunnen  4. Stein  5. Hand   
 
 Aufgabe 3.  
1. heirateten   2. kennengelernt hatten   3. bekam   4. gebracht hatte   
5. wurde   6. war      7. dachten   8. wussten 
 
Aufgabe 4.  
 1.doch  2. ja    3. mal   4. denn   
 
Aufgabe 5.   
1-b,  2-c, 3-b, 4-a, 5-b, 6-c,  7-c,  8-a,  9-c,  10-b 
 
Aufgabe 6.   
 

2020 թ. գերմաներենի օլիմպիադայի մարզային փուլի  
առաջադրանքների գնահատման չափանիշներ  

11-12-րդ դասարաններ  
  
Առաջադրանքի 

համարը 
Առաջադրանքը  Միավորը  Ընդամենը 

1 Տրված բառերով լրացնել տեքստի 
բացատները: Տեղադրել բառերը 
համապատասխան քերականական 
ձևով: 

10 բառ, յուրաքանչյուր ճիշտ 
պատասխանը՝ 0,5 միավոր 

5 

2 Տեղադրել համապատասխան 
բառը: 

5 նախադասություն, 
յուրաքանչյուր ճիշտ 
պատասխանը՝ 0,4 միավոր 

2 

3 Լրացրնել նախադասությունները՝ 
դնելով բայը համապատասխան 
ժամանակաձևով 

8 նախադասություն, 
յուրաքանչյուր ճիշտ բայաձևը՝ 
0,3 միավոր 

2.4 

4 Լրացրնել նախադասություններըը 
համապատասխան 
եղանակավորող մասնիկով: 

4 նախադասություն, 
յուրաքանչյուր ճիշտ 
պատասխանը՝ 0,4 միավոր 

1.6 

5 Կարդալ տեքստը և տեքստի 
բովանդակությանը 
համապատասխան լուծել 
առաջադրանքները: 

10 առաջադրանք, յուրաքանչյուր 
ճիշտ պատասխանը՝ 0,5 միավոր 

5 

6 Գրել կարՃ տեղեկություն՝ տրված 
թեմաներից նվազագույնը 2-ով: 
Նվազագույնը՝ 50 բառ: 

Գնահատման չափանիշները 
տե՛ս ստորև: 

4 

  Ընդամենը 20 

 



 
Գրավոր աշխատանքի ստուգման չափանիշներ  
  
Բովանդակություն  
- Տեքստի 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  0.3 միավոր  
- քերականական յուրաքանչյուր սխալի համար հանվում է  0.2 միավոր  
- ուղղագրական յուրաքանչյուր սխալի համար հանվում է  0.1 միավոր   
  
Անհրաժեշտ բառերի քանակը չպահպանելու դեպքում հանվում է՝   
- մինչև 5 բառ պակաս – 0.1  
- մինչև 10 բառ պակաս - 0.3  
- մինչև 15 բառ պակաս - 0.5  
- մինչև 20 բառ պակաս -0.5  
- 20-ից ավիլի բառ պակաս լինելու դեպքում աշխատանքը չի գնահատվում 


