
2023 թվականի 
9-10-րդ դասարանների գերմաներենի օլիմպիադայի հանրապետական 

փուլի  թեստի պատասխանները 
 
 

Aufgabe 1․   

Wir hatten einmal einen guten Chef. Er gefiel uns allen sehr gut. Er zog sich sehr elegant an 
und trug immer die neusten Krawatten. Er war unverheiratet und man sah ihn nie mit einer 
Freundin. Er kam immer früh ins Büro, meistens begann er schon um acht mit der Arbeit. 
Zuerst las er die Post durch. Er ließ keine Arbeit liegen und hielt alle Termine ein.  Abends 
verließ er als Letzter das Büro. Oft saß er bis nach neun am Schreibtisch. Als er nach zwei 
Jahren eine andere Stelle annahm und in eine andere Stadt zog, vermissten wir ihn alle sehr. 
 

Aufgabe 2․  

1. Er träumt leider immer von unerreichbaren Dingen. 
2. In seinem Leben klagte er niemals über seine Misserfolge. 
3. Seine Ehe mit polnischer Schauspielerin ist wirklich glücklich gewesen. 
4. Meine Großmutter wird sich an die Unordnung in der Wohnung nie gewöhnen. 
5. Trink nach der Dusche kein kaltes Wasser! 

 

Aufgabe 3. Telefongespräch (Lösungsvorschlag) 

Rezeptionist: Goethe-Institut, guten Tag. 
Herr Janson: Guten Tag. Mein Name ist Peter Janson. Ich würde gerne einen Sprachkurs bei 
Ihnen machen. 
Rezeptionist: Moment bitte, ich verbinde Sie mit der Sprachabteilung. 
Frau Blum: Stephanie Blum. Guten Tag, was kann ich für Sie tun?  
Herr Janson: Guten Tag, Mein Name ist Peter Janson. Ich würde gerne einen Sprachkurs bei 
Ihnen machen. Aber ich weiß nicht, welches Niveau ich habe. 
Frau Blum: Das ist überhaupt kein Problem. Am besten ist, wir vereinbaren einen Termin für 
einen kleinen Einstufungstest, dann wissen Sie hinterher ganz genau, welcher Kurs für Sie der 
richtige ist. 
Herr Janson: Wie lange dauert der Test? 
Frau Blum: Ungefähr 15 bis 20 Minuten. 
Herr Janson: Und was kostet der Test? 



Frau Blum: Nichts. Der Test ist kostenlos. 
Herr Janson: Kann ich morgen bei Ihnen vorbeikommen? 
Frau Blum: Ja, morgen am Nachmittag. Hätten Sie um 16.00 Uhr Zeit? 
Herr Janson: Ginge es eine Stunde später? Um 16.00 Uhr bin ich noch in einer Besprechung. 
Frau Blum: 17.00 Uhr ginge auch.  
Herr Janson: Dann komme ich morgen, 17.00 Uhr. 
Frau Blum: Gut, dann bis morgen, Herr Janson. Auf Wiedersehen. 

 

Aufgabe 4․ Leseverstehen 

a) 
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b)  



2023 թ. գերմաներենի օլիմպիադայի հանրապետական փուլի 
առաջադրանքների գնահատման չափանիշներ 

9-10-րդ դասարաններ 
 

Առաջա 
դրանքի 
համար 

Առաջադրանքը Միավորը Ընդամե
նը 

1 Լրացնել բացատները՝ ընտրելով 
ճիշտ բայը։ 

15 բացատ, յուրաքանչյուր ճիշտ 
պատասխանը՝ 0,2 միավոր 

3 

2 Տրված բառերով կազմել ճիշտ 
նախադասություն 

5 նախադասություն, յուրաքանչյուր ճիշտ 
կազմված նախադասությունը՝ 1 միավոր 

5 

3 Լրացնելպակասող 
արտահայտություններն այնպես, որ 
երկխոսություն ստացվի  

Գնահատման սկզբունքները ստորև 6 

4 ա/ Կարդալ տեքստը և ընտրել ճիշտ 
պատասխանը։ 
բ/ Վերնագրել տեքստը 

ա) 8 առաջադրանք, յուրաքանրյուր ճիշտ 
պատասխանը՝ 0,5 միավոր 
բ) ճիշտ պատասխանը 

4 
 
2 

   20 
 
 
Գրավոր աշխատանքի ստուգման չափանիշներ 
 
Բովանդակություն 
- Տեքստի բովանդակությունը համապատասխանում է ներկայացված պահանջին - 4  
- Մի փոքր խախտված է թեմայի զարգացման տրամաբանությունը – 3 
- 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 – 0.2 
- մինչև 10 բառ պակաս - 0.5 
- մինչև 15 բառ պակաս -1 
 
15-ից ավիլի բառ պակաս լինելու դեպքում աշխատանքը չի գնահատվում: 


