
Додаток 1 
Вимоги до змісту атестаційних робіт 

 
11 клас 

 
Німецька мова 

 
Матеріали для державної підсумкової атестації з німецької мови у 11 класі складено 
відповідно до чинної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і 
науки України. 
Учитель готує 3 варіанти атестаційних робіт. 
Кожен з таких варіантів містить 20 тестових завдань з німецької мови таких форм: 

 Секція 1 Розділу 1: Завдання множинного вибору з трьома варіантами відповіді до 

кожного тексту (вибір однієї правильної відповіді з трьох) – завдання 1 – 6.  

 Секція 2 Розділу 1: Завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно) – 

завдання 7 – 12. 

 Секція 3 Розділу 1: Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у 

тексті – завдання 13 – 20. 

 Розділ 2: Писемне мовлення. 

 

Розділ 1. Читання та використання мови 

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні 

орієнтуються на різні стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне 

читання), повної інформації (вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове 

читання). 

Тексти для ознайомлювального читання містять до 5% незнайомих слів, а для вивчального 

та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись з контексту, за 

словотворчими елементами, за співзвучністю з рідної мовою (слова-інтернаціоналізми). 

Загальний обсяг текстів складає до 1500 слів. 

 

Секція 1 Розділу 1: Завдання множинного вибору з трьома варіантами відповіді до 

кожного тексту (вибір однієї правильної відповіді з трьох). 

Формат завдання: Шість коротких окремих текстів, представлених у формі листівки, 

оголошення, вивіски, інструкції, інформаційних повідомлень. 

Мета завдання: Перевірка умінь виокремлювати загальну та детальну інформацію з 

текстів, що використовуються у повсякденному спілкуванні. 

Максимальна кількість балів: 36 балів (6 балів за кожну правильну відповідь). 

 

Секція 2 Розділу 1: Завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно). 

Формат завдання: Один текст загальним обсягом до 400 слів, що містить фактичну 

інформацію практичного змісту. 

Мета завдання: Перевірка умінь диференціювати основні факти і другорядну інформацію, 

переглядати текст з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного 

завдання. 

Максимальна кількість балів: 36 балів (6 балів за кожну правильну відповідь). 

 

Секція 3 Розділу 1: Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті. 

Формат завдання: Один текст описового або сюжетного змісту з пропущеними словами 

обсягом до 400 слів. 

Мета завдання: Визначити сформованість мовних умінь, навичок та рівень засвоєння 

лексичного і граматичного матеріалу (використання мови). 



Максимальна кількість балів: 48 балів (6 балів за кожну правильну відповідь). 

 

Розділ 2. Писемне мовлення 

Мета завдання: Визначити рівень сформованості умінь, необхідних для виконання на 

письмі комунікативних завдань, які пов’язані з повсякденним життям. 

Цей розділ тесту передбачає створення власного письмового висловлювання та 

зорієнтований на виконання комунікативно-творчих завдань: написання короткого 

повідомлення у формі листівки, записки або неофіційного електронного листа. 

Завдання для писемного мовлення сформульовані у вигляді мовленнєвих ситуацій, у 

змісті яких чітко визначені мета і об’єкт спілкування.  

Обсяг письмового повідомлення складає 50-80 слів. 

Завдання містять вказівки, адресата та мету написання повідомлення і включає три 

змістові умови, що повинні бути розкриті у письмовому висловлюванні. 

Максимальна кількість балів: 80 балів. 

 

Критерії оцінювання письмової частини 

Письмова робота оцінюється за трьома основними показниками: зміст та комунікативна 

наповненість, використання лексики та граматики, а також організація тексту.  

 

«Зміст та комунікативна наповненість» оцінює повноту розкриття комунікативних умов і 

відповідність письмової відповіді поставленому завданню.  

 

Критерій «Використання лексики та граматики» оцінює вживання застосованих 

лексичних одиниць та граматичних конструкцій, а також доречність та точність їх 

використання у письмовому висловлюванні. 

 

Критерій «Організація тексту» оцінює зв’язність та логічність побудови письмового 

висловлювання, які досягаються використанням сполучників, слів-зв’язок та вставних 

слів, враховуючі базові (такі як „und, aber, denn“) і деякі інші („außerdem, obwohl, 

zunächst“), а також деяких поєднувальних прийомів, таких як використання відносних 

займенників.  

 

 

Шкала оцінювання письмової роботи 

Зміст та комунікативна 

наповненість 

Використання лексики та 

граматики 

Організація тексту 

Бал Показник успішності 

виконання критерію 
Бал Показник успішності 

виконання критерію 
Бал Показник успішності 

виконання критерію 

35-

40 

Достатність обсягу 

для розкриття теми, 

відповідність змісту 

до завдання, повне 

розкриття 3-х 

змістових умов. 

22-

28 

Достатній лексичний 

запас учня, висока 

різноманітність 

вжитих структур, 

моделей тощо, до 3-х 

помилок, які не 

впливають на 

розуміння 

написаного. 

7-

12 

З’єднувальні 

елементи 

забезпечують зв’язок 

між частинами тексту 

на рівні змістових 

абзаців, а також 

окремих речень у 

абзацах; у тексті 

наявні сполучні 

конструкції, слова-

зв’язки; вставні слова 

вжиті доречно. 

28-

34 

Достатність обсягу 

для розкриття теми, 

15-

22 

Достатній лексичний 

запас учня, посередня 

4-6 З’єднувальні 

елементи між 



відповідність змісту 

до завдання, 

виконання 3-х 

змістових умов, 2 з 

яких розкриті 

повністю. 

різноманітність 

вжитих структур, 

моделей тощо, до 6 

помилок, які не 

впливають на 

розуміння 

написаного. 

частинами тексту на 

рівні змістових 

абзаців та окремих 

речень у абзацах 

наявні частково (лише 

прості) та вжиті 

доречно. 

21-

27 

Достатність обсягу 

для розкриття теми, 

повна відповідність 

змісту поставленим 

завданням, 2 з 3-х 

змістових умов 

використані та 

розкриті. 

8-

14 

Посередній 

лексичний запас учня, 

посередня 

різноманітність 

вжитих структур, 

моделей тощо, до 10 

помилок, які не 

впливають на 

розуміння 

написаного. 

1-3 Логіки викладу немає, 

робота складається з 

набору речень. 

15-

20 

Достатність обсягу 

для розкриття теми, 

неповна відповідність 

змісту до завдання, 2 з 

3-х змістових умов 

виконані, але 

частково розкриті. 

1-7 Посередній 

лексичний запас учня, 

недостатня 

різноманітність 

вжитих структур, 

моделей тощо, більше 

10 помилок, які 

заважають розумінню 

написаного. 

  

8-

14 

Недостатність обсягу 

для розкриття теми, 

неповна відповідність 

змісту до завдання, 

лише одна умова 

виконана та повністю 

розкрита. 

    

1-7 Недостатність обсягу 

для розкриття теми, 

неповна відповідність 

змісту до завдання, 

лише одна умова 

виконана, але не 

повністю розкрита 

або жодна з умов не 

виконана. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстраційний варіант атестаційної роботи 

 
Завдання множинного вибору з трьома варіантами відповіді до кожного тексту 

(вибір однієї правильної відповіді з трьох). 

 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A Die Wohnung hat 69 qm. 
B Die Wohnung liegt im Altbau. 
C Die Wohnung kostet 900 Euro mit Heizungskosten. 
 
2.  
 
 
 
 
 
A Das Angebot bietet 5% Ermäßigung für alle Kurse. 
B Das Angebot kann man mit anderen Angeboten kombinieren. 
C Das Angebot gilt nicht für Sprachkurse, die eine Woche dauern. 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Es geht um einen Zoobesuch. 
B Man bietet einen Job als Berater ein. 
C Es ist ein Angebot für Rentner. 
 
 
 

Eine perfekte Neubau-Wohnung! Sechs Zimmer zum Vermieten! 
Balkon, Bad mit Wanne, renoviert, Einbauküche, Parkettboden, 
Zentralheizung. 

900 Euro Warmmiete  
Wohnungsgröße ca. 69 qm 

Frei ab 1.02.2019 
Tel. 49 8246991 

 

Buchen Sie zum 31.05.2020 Ihren Spanischkurs in Madrid und 
erhalten Sie von uns 5% Rabatt auf den Kurspreis. Das Angebot 
gilt für alle Sprachkurse ab einer Dauer von drei Wochen und 
kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. 

Student? Suchen Sie Nebeneinkünfte? 
 

Beratertätigkeit für artgerechte Tiernahrung bei freier 
Zeiteinteilung. 

 
Sie mögen Hunde, Katzen und Pferde, sind kommunikativ und 

arbeiten gerne eigenständig in einem kleinen Team? 
 

Dann sollten wir uns kennenlernen. 
Hundeschule Ton Cane 

Sylvia Schulze 
Buchenhain 35 



4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Man sucht sich einen Koch. 
B Ein Koch bietet seinen Service an. 
C Es ist eine Einladung zu einer Party. 
 
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Es geht um Basteln mit Perlen. 
B Das Angebot gilt nur für Kinder. 
C Das Angebot gilt nur für Erwachsene. 
 
6.  
 
 
 
 
 
 
 

Sie haben über die Feiertage was geplant und ihre Familie oder 
Freunde eingeladen? 
Und haben keine Zeit für alle zu kochen, weil Sie noch andere 
Sachen erledigen müssen? 
Dann würde ich mich sehr freuen für Sie und ihre Feier kochen zu 
dürfen. 
Ich bin ein erfahrener Koch mit guter Berufserfahrung und habe 
über Weihnachtszeit sowie Silvester noch Zeit frei, um für Sie zu 
kochen. 
Ich würde für bis zu 20 Personen ein Menü oder für 50 Personen 
ein Büffet kochen. 
Mit der Planung halte ich mich ganz an Sie. 
Bei Interesse würde ich mich sehr über eine Anfrage von Ihnen 
freuen. 

bouguerra@gmail.com 

Ihr wisst nicht so richtig, was ihr machen sollt oder wisst nicht 
wohin? Bei der Perlen Elster könne verschiedene 
Veranstaltungen gebucht werden. 

- Kindergeburtstag 
- Junggesellinnenabschluss 
- Einfach mal eine Runde mit den Mädels 
- und noch vieles mehr. 

Gefertigt werden können Ketten, Armbänder, Ohrringe und 
vieles anderes. 
Eine Stunde kostet 15 Euro und dazu kommt das verbrauchte 
Material. Bei den Kindergeburtstagen sind es pro Kind 5 Euro 
Material. 
Bei Interesse einfach anrufen oder eine Mail schicken.  

Kindergeburtstage oder Veranstaltungen mal anders! Sie 
wünschen sich etwas ganz besonderes für den Geburtstag Ihres 
Kindes, oder eine außergewöhnliche Veranstaltung? Wir 
kommen als Eiskönigin, Eisprinzessin oder Spider-Man  und 
machen den besonderen Tag zu einem vergesslichen ...  
Bei weiteren Fragen rufen Sie gerne an. 

Liebe Grüße 
das Team von „Märchenträumen“ 

 



A Man verkauft Partykleidung. 
B Man vermietet Partykleidung. 
C Es geht um eine kostümierte Partyunterhaltung. 
 
Завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно). 

 
Lies den Text und die Aufgaben dazu. Kreuze an: Sind die Aussagen richtig oder falsch? 
 
 
 
 
 

22 September: Autofreier Tag 
 
Falls ihr euch morgen wundert, warum es in der Stadt so still ist: Jedes Jahr am 22. September 
ist „Autofreier Tag“. Mit der Aktion soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass es auch 
ohne Auto geht. 
Julians Schule liegt zwei Kilometer von seinem  Wohnort entfernt. Jeden Morgen bringt ihn 
seine Mutter mit dem Auto zur Schule. Das sei bequemer, als mit dem Rad oder dem Bus zu 
fahren, sagt sie. Dann könne er länger schlafen, sagt Julian. Heute aber bleibt das Auto in der 
Garage. Julian fährt ausnahmsweise mal mit dem Fahrrad. Denn heute ist autofreier Tag. 
Der autofreie Tag ist ein Aktionstag, der weltweit in vielen Städten und Gemeinden stattfindet. 
Viele Umweltverbände unterstützen diesen Tag. Sie empfehlen, das Auto stehen zu lassen und 
zu Fuß zu gehen oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. In einigen Städten dürfen die 
Menschen am autofreien Tag kostenlos mit Bus oder Bahn fahren. 
Autofahren aber ist bequem und bringt den Menschen schnell von einem Ort zum anderen. 
Warum sollte man dann überhaupt auf das Auto verzichten? Dafür gibt es viele gute Gründe: 

 Wenn weniger Autos unterwegs sind, gibt es weniger Lärm und Abgase. 

 Fortbewegungsmittel wie Bus und Bahn sind klimafreundlicher als Fahrten mit dem 
eigenen Auto. 

 Bewegung, z.B. beim Radfahren oder Zufußgehen, ist gesund. 

 Es gibt weniger Verkehrsunfälle. 
 
Der autofreie Tag spricht auch junge Menschen an. Sie besitzen zwar noch keinen Führerschein 
oder ein eigenes Auto, können aber trotzdem schon auf das Autofahren verzichten: auf dem 
Schulweg zum Beispiel. Für die meisten Schüler ist ihre Schule gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zu erreichen. Liegt die Schule mehrere Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, können sie 
meistens den Bus oder die Bahn benutzen. 
Auch Julian und seine Mutter überlegen, das Auto von nun an öfter in der Garage stehen zu 
lassen. Würde Julian jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule fahren, würden bei seinem 
Schulweg von zwei Kilometern jedes Jahr ungefähr 160 Kilogramm weniger CO2 im Jahr in die 
Luft geblasen. Ein kleiner, aber sinnvoller Beitrag zum Klimaschutz. 

http://www.geo.de/GEOlino/technik/61844.html  

 
7. Julian fährt heute wie gewöhnlich mit dem Fahrrad zur Schule. 
8. Die Umweltorganisationen und -verbände schlagen mit dieser Aktion vor, etwas für unsere 
Umwelt zu machen. 
9. Das Autofahren hat viele Vorteile. 
10. Fortbewegungsmittel wie Bus und Bahn produzieren viele Abgase und Lärm. 

A   wenn es richtig ist 
B   wenn es falsch ist 



11. Dieser Tag gefällt besonders den Schülern. 
12. Julian und seine Mutter versuchen ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
 
Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті. 

 
Lies den Text und fülle die Lücken aus. Markiere die richtige Lösung (A, B oder C) 
 
Weihnachtsmärkte sind eine deutsche Erfindung und haben eine (13) ____ Tradition. Vielerorts 
öffnen die Weihnachtsmärkte am ersten Adventswochenende ihre Tore. In Großstädten sind 
sie bis kurz vor Weihnachten täglich (14) ____ . In kleineren Städten und Dörfern finden die 
Märkte oft nur an einem Wochenende statt. Zu den (15) ____ und bekanntesten zählt der 
Christkindlesmarkt in Nürnburg. Seine idyllische Lage in der Altstadt und die traditionellen 
Stände machen (16) ____ auch bei Touristen sehr beliebt. Das Christkind wird in Nürnburg von 
einem jungen Mädchen dargestellt. (17) ____ den Spezialitäten des Marktes gehören 
Nürnberger Lebkuchen und Rostbratwürste. Lokale Leckereien bieten auch andere (18) ____ 
deutsche Weihnachtsmärkte an: wie die Printen – eine Art Lebkuchen – in Aachen oder 
Christstollen auf dem so genannten Dresdner Striezelmarkt. Typisch (19) ____ alle 
Weihnachtmärkte sind die Verkaufsstände mit Weihnachtsspezialitäten, Glühwein, 
Weihnachtsbaumschmuck. Für (20) ____ gibt es oft Karussells. Andere Attraktionen sind häufig 
ein großer Weihnachtsbaum oder Krippen.  
 
13.  A lange  B langer  C langen 
14.  A öffnen  B öffnet  C geöffnet 
15.  A älteren  B ältesten  C älter 
16.  A sie   B ihn   C ihm 
17.   A Mit   B Bei   C Zu 
18.   A berühmte  B berühmten  C berühmtes 
19.   A zu   B an   C auf 
20.   A Kinder  B Kinde  C Kindern 
 
 


