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Пояснювальна записка
Вступні завдання розроблено на основі Програм для загальноосвітніх навчальних
закладів з курсів «Іноземна мова (німецька)». Метою проведення вступних випробувань є
визначення рівня володіння абітурієнтами фонетичними, граматичними, морфологічними,
лексичними, синтаксичними, стилістичними нормами німецької мови.
Варіанти завдань для вступних випробувань передбачають виконання різнорівневих
тестів і практичне завдання – розмовна тема.
Матеріал програми з іноземної мови (німецька) розподілено за такими розділами:
- Фонетика
- Лексика і фразеологія
- Морфологія і орфографія
- Синтаксис і пунктуація
- Стилістика
Для успішного складання вступних випробувань з іноземної (німецької) мови
рекомендується актуалізувати знання з таких тем:
1. Звуки і букви.
2. Словотворення
3. Займенники.
4. Іменник
5. Артикль
6. Прийменники
7. Прикметники
8. Сполучники
9. Питальні слова, загальні питання та запитання з короткими відповідями
10. Кількісні та порядкові числівники
11. Дієслово
12. Неправильні дієслова та їхні форми
13. Пасивний стан дієслова
14. Модальні дієслова
15. Теперішній час
16. Минулий час Майбутній час
17. Речення умовних типів
Для успішного складання вступних випробувань з іноземної мови (німецька)
рекомендується актуалізувати знання з таких тем:
1. Їжа в Німеччині та Україні
2. Ділове спілкування (розмова по телефону)
3. У лікаря
4. Розваги (театр, кіно, мистецтво)
5. Подорож та проходження митного контролю
6. Навколишнє середовище
7. Визначні місця Німеччини
8. Визначні місця України

Структура завдання
Вступне випробування проводиться письмово за варіантами різнорівневих завдань.
Варіанти включають тестові завдання двох типів:
- закритого (з чотирма варіантами відповіді, один з яких є правильним) (20 завдань);
- усна тема (написати та переказати 10 речень).
Критерії оцінювання знань абітурієнтів з іноземної мови (німецька), які
складають письмове випробування
Вихідний бал - 100
Завдання 1-20 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний
Кожний правильний варіант відповіді оцінюється в 4 бали.
Максимальна кількість 80 балів
Усна тема на вибір (написати та переказати) – 10 речень, кожне речення - 2 бали.
Максимальна кількість – 20 балів
Загальна кількість балів – 100 (101-200).
Максимально можлива кількість балів становить 200.
Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі – 120.
I. Тестування

Зразок завдання

1. Hast du (a. ein
b. die c. das) Übersetzung schon gemacht?
2. Er mag (a. - b.eine c. die) Pizza mit Pilzen.
3. Ich möchte (a. das
b.ein c.eine) eigenes Zimmer haben.
4. Zu Hause habe ich viele (a. die
b. das
c. -) Bücher.
5. Bunte (a. Blatten
b. Blätten
c. Blatte) fallen auf die Erde.
6. Die Frau hat zwei (a. Mäntel
b. Mantel
c. Mantels) anprobieren.
7. Hier studieren tausende von (a. Students
b. Studente c. Studenten).
8. Im Flur stehen einige (a. Stuhle
b. Stühle
c. Stuhlen).
9. Im Sommer habe ich viele (a. Stadten
b. Stadte
c. Städte) besucht.
10. Ich brauche einen (a. neue b. neues
c. neuen) Pulli.
11. Die (a. blaue b. blau
c. blauer) Farbe steht dir gut.
12. Wie findest du dieses (a. abstraktes
b. abstrakte c. abstarkten) Bild?
13. Hier in den Bergen ist (a. frische
b. frisches
c. frischen) Luft.
14. Wo ist denn (a. mein
b. meiner
c. meine) Haarbürste?
15. Sie haben (a. ihren b. seinen
c. ihr) Sohn zu den Großeltern geschickt.
16. Er hat über (a. seinem
b. seine
c. seiner) _Reise so begeistert erzählt.
17. In (a. unser b. unseres
c. unserem) Ferienhaus können Sie allen Komfort genießen.
18. Leider habe ich (a. kein
b. keiner
c. keine)Geschwister.
19. Ich kann (a. keine
b. keinen
c. kein) Lösung finden.
20. Ich verstehe (a. keine
b. keines
c. kein) Wort im Text.
II. Оберіть тему:
1. Їжа в Німеччині та Україні
2. Ділове спілкування (розмова по телефону)

