
 
2023 թվականի 11-12-րդ դասարանների 

գերմաներենի օլիմպիադայի հանրապետական փուլի  թեստի պատասխանները 
 
Aufgabe 1 
 

1. mit, 2. betrat, 3. ihrem, 4. Frühjahrskleid, 5. bereits, 6. den Hut, 7. geduldigen, 8. darf,  
9. darauf, 10. den 

 
Aufgabe 2 
 
1. Er beschäftigt sich jetzt in der Firma mit wichtigen Leitungsaufgaben. 
2. Über einen Mangel an Arbeit kann sie sich nicht beklagen. 
3. Aber ihre Familie will auf die bergige Landschaft nicht mehr verzichten. 
4. Jetzt begnügt er sich mit einem einfachen zurückgezogenen Leben. 
5. F. Wagner brauchte Zeit, bis er sich an das neue Land gewöhnte. 
 
Aufgabe 3 
 

a 7 eine Rede halten 
b 6 sich eine Erkältung zuziehen 
c 2 einen Druck ausüben 
d 4 den Eindruck gewinnen 
f 3 eine Prüfung ablegen 

 
Aufgabe 4  Leseverstehen 
a) 

1 2 3 4 5 
3 2 5 1 4 

 
b) (Lösungsvorschlag) 
 
Die Rolle der Einzeller für die Ökosysteme  
 
Aufgabe 5 
 

1. Trotz seines Alters sieht mein Großvater noch sehr gesund und munter aus. 
2. Dieses kleine Dorf ist ziemlich alt und hat eine sehr reiche Geschichte. 
3. Kannst du mir bitte dein Handy für eine Minute geben. Ich habe meins vergessen, aber 

ich muss dringend anrufen. 
4. Wir haben erfahren, wo und mit wem unser Exkollege arbeitet. 
5. Es begann plötzlich zu regnen, und die Kinder hörten mit dem Spiel auf und liefen nach 

Hause. 



2023 թ. գերմաներենի օլիմպիադայի հանրապետական 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՝ 0,4 միավոր 

4 

2 Լրացնել նախդիրներն ու հոլովական 
վերջավորությունները։ 

5 նախադասություն, 
յուրաքանչյուր ճիշտ 
պատասխանը՝ 0,5 միավոր 

2,5 

3 Կազմել բայ-անվանական 
արտահայտություններ 

5 արտահայտություն, 
յուրաքանչյուր ճիշտ 
պատասխանը՝ 0,5 միավոր 

2,5 

4 ա/ Կարդալ տեքստի հատվածները և 
դասավորել բովանդակությանը 
համապատասխան:  
բ/ Վերնագրել տեքստը 

ա/ 5 հատված, 
յուրաքանչյուր ճիշտ 
պատասխանը՝ 1 միավոր 
բ/  

5 
 
 
1 

5 Թարգմանել նախադասությունները: 5 նախադասություն, 
Յուրաքանչյուր ճիշտ 
պատասխանը՝  1 միավոր: 
Գնահատման չափանիշները 
տե՛ս ստորև: 
 

5 

   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  


