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Вступ 

 

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають 

створення єдиної Єврозони вищої освіти задля забезпечення 

конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх 

магістрів певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим 

елементом їхньої професійної підготовки.  

За вимогами Міністерства освіти і науки України прийом до магістратури 

відбувається на конкурсній основі. До вступних екзаменів до магістратури внесено 

екзамен з іноземної мови. Програму навчання німецької мови в Маріупольському 

державному університеті розроблено згідно з рекомендаціями Комітету з питань 

освіти при Раді Європи щодо рівнів володіння іншомовним мовленням і підготовки 

програм з іноземних мов, а також за державними стандартами підготовки фахівців з 

німецької мови в Україні. Саме тому за результатами виконання завдань на 

вступному іспиті робиться висновок про здатність абітурієнта успішно опанувати 

програму навчання німецької мови на непрофільних спеціальностях.  

Укладачами програми враховані Загальноєвропейські рекомендації з мовної 

освіти щодо рівнів володіння мовою, компетенцій користувача, можливих 

контекстів користування мовою, процедур складання програм та контролю 

результатів навчання. Вимоги вступного екзамену до магістратури з іноземної мови  

базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для 

ступеня бакалавра, спеціаліста і який є загальним для студентів різних 

спеціальностей. Ці вимоги передбачають вміння, які проявляються в різних типах 

мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2 та базуються на програмі 

„Rahmencurriculum für studienbegleitenden Deutschunterricht an ukrainischen 

Hochschulen und Universitäten“, що: 

 забезпечує стандартизовану базу для розробки університетських курсів і планів у 

відповідності до професійних потреб студентів; 

 сприяє мобільності студентів та їхній конкурентноздатності на ринку праці; 

 підвищує ефективність самостійної роботи у вивченні іноземних мов; 

 посилює привабливість та конкурентноздатність вищої освіти в Україні шляхом 

надання прозорої та гнучкої системи викладання/вивчення мов. 

Рівень І – елементарний користувач (може, зокрема, розуміти і вживати побутові і 

повсякденні вирази, а також елементарні речення. Необхідні для задоволення 

конкретних потреб: А 1,2); 

Рівень ІІ – незалежний користувач (може, зокрема, розуміти основні ідеї тексту як 

на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі дискусії за фахом: В 1,2); 

Рівень ІІІ – досвідчений користувач (може, зокрема, ефективно і гнучко 

користуватися мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями: С 

1,2). 
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Програма з німецької мови для вступників до навчання за освітнім ступенем 

«Магістр» 

Загальною метою викладання іноземних мов для професійного спілкування є 

формування у студентів професійних мовних та мовленнєвих компетенцій, що 

сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті 

навчального та професійного середовищ. 

Вступний іспит до магістратури з німецької мови професійного спрямування 

визначає рівень знань іноземної мови (від початкового до професійно-спрямованого) 

та перевіряє комунікативну компетенцію, володіння словниковим запасом та 

граматичними структурами. 

Лексика  
Активна лексика становить 1200–1500 загальнолітературних одиниць та 250–

300 професійних термінів і термінологічних словосполучень. Лексичний матеріал 

підбирається викладачем за тематичним принципом та включає кліше, штампи і 

засоби міжфразового зв’язку, необхідні для спілкування у межах професійної 

тематики. 

Граматика 
Морфологія: базові знання таких частин мови, як дієслово, іменник, 

прикметник, займенник, прислівник, сполучник. 

Дієслово: система часових форм німецького дієслова в активному та пасивному 

станах; модальні дієслова; умовний спосіб; неособові форми дієслова (інфінітив, 

дієприкметник, їх форми, функції в реченні). 

Синтаксис: поняття про речення, типи речень, члени речення, порядок слів у 

реченні, складносурядні та складнопідрядні речення. 

Орієнтовна структура вступного іспиту з німецької мови 

Іспит проводиться у формі комплексного тесту, що включає 60 завдань і 

складається з трьох частин. Тестові завдання передбачають перевірку рівня 

сформованості іншомовної комунікативної компетенції, а саме таких її складових як 

мовна (граматична, лексична) та мовленнєва (читання, письмо) компетенції. У 

тестах запропоновано завдання закритої форми. 

 

Teil I. Aufgaben zum Lesen – 30 завдань 

Teil II.  Sprachbausteine   –    30 завдань 

Teil III.  Deutsch für den Beruf. Письмове реферування тексту професійного 

спрямування. Обсяг – 2000 знаків. 

Час виконання завдань – 2 академічні години. 

 

Завдання на перевірку рівня сформованості компетенції в читанні 

1.1 Завдання альтернативного вибору. 

У завданнях пропонується обрати із запропонованих тверджень до тексту такі, 

які відповідають змісту тексту і позначити їх як правильні (richtig). 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник позначив правильний варіант 

відповіді у бланку відповідей. 
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Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено 

неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, 

навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів 

відповіді.  

1.2 Завдання на заповнення пропусків. 

У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті 

реченнями/частинами речень, словосполученнями/ словами із поданих варіантів, 

перевіряється вміння розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між 

частинами тексту. 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав та позначив правильний 

варіант відповіді у бланку відповідей. 

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено 

неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, 

навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів 

відповіді. 

1.3 Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

До кожного із завдань пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише 

один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав 

правильний варіант відповіді та позначив його у бланку відповідей. 

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено 

неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, 

навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів 

відповіді. 

Завдання на перевірку рівня сформованості лексичної та граматичної 

компетенції 
Завдання на перевірку рівня сформованості лексичної та граматичної 

компетенції передбачають виконання тестових завдань множинного вибору.  

2.1 Заповнення пропусків у тексті 

Завдання полягає в тому, щоб заповнити пропуски в тексті, використовуючи 

запропоновані слова або словосполучення. Вибір здійснюється відповідно до мети, 

знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики. У тестах 

використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої вивчається. Уміння 

студентів перевіряються за допомогою тестових завдань множинного вибору (з 

вибором однієї правильної відповіді). 

2.2 Заповнення пропусків у реченні 

Завдання полягає у виборі правильного варіанту відповіді із кількох 

запропонованих. Тести побудовані на лексичному і граматичному матеріалі, що 

передбачений програмою і базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою 

В2, який є стандартом для ступеня бакалавра. 
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Зразки екзаменаційних матеріалів 

Teil I. 

Aufgaben zum Lesen 

 

1.1 Lesen Sie den Text und die Aussagen unten. Entscheiden Sie: Ist die Aussage dem 

Text zufolge richtig (R) oder falsch (F)? 

Muster: Die Berliner U-Bahn dient den meisten Menschen dazu, schnell und ohne Stau 

zur Arbeit zu kommen.  (R) 

 

Spiegel der Stadt - die Berliner U-Bahn 

 
 Die Berliner U-Bahn ist mehr als nur ein Verkehrsmittel - sie ist ein Spiegel der 

Stadt. Doch in erster Linie dient sie den meisten Menschen dazu, schnell und ohne Stau 

zur Arbeit zu kommen. Morgens sitzen Männer im Anzug neben Bauarbeitern, Damen im 

Kostüm neben Frauen in Jogginghosen. In den Zügen und Bahnhöfen trifft man aber auch 

Menschen vom Rand der Gesellschaft: Obdachlose, Akkordeon spielende Osteuropäer 

oder Zigarettenverkäufer aus Vietnam. Das gehört ebenfalls zum Berliner Stadtbild. 

 Mehr als 1,4 Millionen Fahrgäste steigen jeden Tag auf einem der 170 Bahnhöfe in 

die Waggons ein. Auf den insgesamt fast 145 Kilometern Strecke wird dann Zeitung 

gelesen, morgens noch ein bisschen Schlaf nachgeholt oder nach oben zum so genannten 

Berliner Fenster gestarrt, wo eine Art Fernseher die Berliner über den neuesten Klatsch 

informiert. Am Wochenende beeindruckt die Berliner U-Bahn sogar Partygänger aus 

London oder Paris, denn acht der neun Linien fahren im 15-Minuten-Takt rund um die 

Uhr, auch nachts.  

 Etwas ruhiger als heute ging es am Anfang der Berliner U-Bahn zu. Ende des 19. 

Jahrhunderts begann man, nach Lösungen für die Verkehrsprobleme in Berlin zu suchen. 

Nachdem viele Ingenieure Vorschlage eingereicht hatten, wurde am 15. Februar 1902 die 

erste Strecke zwischen Warschauer Strafte und Zoologischem Garten mit einem Abzweig 

zum Potsdamer Platz eingeweiht. Sie war gerade einmal sechs Kilometer lang und gar 

keine Untergrund-, sondern eine Hochbahn. Kurze Zeit später fuhr die Bahn tatsachlich 

auf dem Weg zum Zoologischen Garten in den Untergrund. Die Idee zu diesem 

straßenunabhängigen, elektrisch betriebenen Verkehrsmittel stammte übrigens von Werner 

von Siemens.  

 Die Berliner genossen das neue Transportmittel zunächst mit Vorsicht: In den ersten 

Tagen waren die Wagen fast leer. Das lag aber wohl daran, dass die Fahrpreise besonders 

hoch waren, weil man eine Überfüllung der Wagen befürchtete. Im Jahr 1903 wurden mit 

der U-Bahn bereits rund 30 Millionen Fahrgäste befördert, die für einen Fahrschein 

zwischen 10 und 30 Pfennig zahlen mussten. 

 Wie Berlin selbst war auch die U-Bahn immer Schauplatz der Politik: Die 

Weltwirtschaftskrise verhinderte in den dreißiger Jahren den weiteren Ausbau des 70 

Kilometer langen Streckennetzes. Wahrend des Zweiten Weltkrieges wurden große Teile 

des U-Bahnnetzes beschädigt oder zerstört. Die letzten Schaden konnten erst 1951 

beseitigt werden. 

 



8 

 

1. Die Berliner U-Bahn benutzen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. 

2. Die Berliner U-Bahn benutzen hauptsächlich Obdachlose. 

3. Die Berliner U-Bahn fährt immer im 15-Minuten-Takt. 

4. Die Berliner U-Bahn fährt nur nachts für Partygänger aus London und Paris. 

5. Die Berliner U-Bahn beeindruckt sogar Partygänger aus London oder Paris. 

6. Am 15. Februar 1902 wurde die erste U-Bahn konstruiert. 

7. Am 15. Februar 1902 wurde die erste U-Bahnstrecke gebaut. 

8. Der erste Fahrschein kostete zwischen 10 und 30 Pfennig,  weil man Angst hatte, es 

würden zu viele  Menschen U-Bahn fahren. 

9. Die deutsche Politik  trug zur kompletten Zerstörung des U-Bahnnetzes bei. 

10. Die deutsche Politik hatte keine Auswirkungen  auf die U-Bahn. 

 

1.2 Ergänzen Sie die Lücken im Text mit den unten angegebenen Satzteilen. 

Muster: 11 J. 

Homeshopping? 

 

 Zehn Millionen Deutsche haben es schon getan, fünf Millionen 11______ wieder: 

Sie rufen einen Fernsehsender an und bestellen ein Produkt. Sie tun genau das, was der 

freundliche Herr 12______  gesagt hat: „Rufen Sie uns an und bestellen Sie 13______!" 

Richtig, wir reden über Einkaufen im Fernsehen, neudeutsch auch „Homeshopping" 

genannt.  

 Früher hatte diese Art des Einkaufens kein gutes Image, aber 14______. Seit zehn 

Jahren ist der Wirtschaftszweig Homeshopping 15______ - jedes Jahr um 50 Prozent. Im 

letzten Jahr hat das Telegeschäft zum ersten Mai 16______  gemacht. Täglich kann man 

auf diesen Fernsehkanälen 24 Stunden lang Kosmetik, Schmuck, Haushaltsgeräte oder 

Reisen kaufen, immer 17______  von lächelnden Moderatoren.  

 Doch wer kauft im Fernsehen ein? Die meisten Käufer 18______  sind weiblich, 

verheiratet und nicht mehr ganz Jung. Das Durchschnittsalter liegt bei 53 Jahren.  

 Gemütlich zu Hause im Sessel einkaufen - das kann man natürlich auch im Internet. 

Immer mehr junge Bundesbürger nutzen das Internet für einen Bummel 19______  . Das 

beliebteste Produkt beim Online- Einkauf sind Bücher. 43 Prozent der Käufer haben in den 

letzten zwölf Monaten 19______   bestellt. Auf dem zweiten Platz folgen CDs mit 34 

Prozent, auf dem dritten 

 

A. beim Homeshopping 

B. Bücher per Internet 

C. die Zeiten haben sich geändert 

D. dieses wunderschöne Produkt 

E. durch die Online-Kaufhäuser 

F. einen Umsatz von einer Milliarde Euro 

G. im Fernsehen 

H. nett präsentiert 

I. stark gewachsen 

J. tun es immer 
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1.3 Lesen Sie den Text und die Aufgaben unten. Entscheiden Sie, welche Lösung (A, 

B, C oder D) richtig ist? 

 

Lena 

 

 “Was soll ich jetzt weiter machen?” Diese Frage hat sich Lena am Ende der 10. 

Klasse gestellt. “Eine Klasse überspringen oder ein Jahr ins Ausland gehen?" Trotz eines 

hervorragenden Zeugnisses hat sie sich gegen beiden Möglichkeiten entschieden. Die 

guten Kontakte zu den Mitschülern ihres Jahrgangs waren der Grund für ihre 

Entscheidung in die nächste Klasse zu gehen. 

 In der elften Klasse ist vieles neu. Die Klassen wurden aufgelöst und die Schüler 

haben individuelle Stundenpläne und zusätzlich neue Fächer. Lena hat sich für Pädagogik 

entschieden, weil sie bereits in der 9. Klasse ein paar Bücher in Pädagogik mit großem 

Interesse gelesen hat. “Lehrerin werde ich aber auf keinen Fall”, meint sie lachend. Richtig 

konkret ist Lenas Berufswunsch noch nicht. Eine Zeit lang wollte sie wie ihr Vater einen 

Beruf in den Medien erlernen. Ein Praktikum beim Fernsehen war ihr großer Traum. 

 Das hat nicht geklappt. Jetzt wird sie im Frühjahr l4 Tage zu einem Rechtsanwalt 

gehen. Lenas größtes Erlebnis war die Teilnahme an einem Jugendaustausch mit Japan in 

diesem Sommer. Gemeinsam mit ihrer Freundin Stephanie und vier weiteren Mädchen 

fuhr sie in das asiatische Land. Sie lebte dort in Familien und lernte so Kultur und Sprache 

des Landes unmittelbar kennen. Besonders beeindruckt war Lena von der Freundlichkeit 

der Menschen und dem Essen. 

 Kaum zurück in Deutschland, kam der Gegenbesuch von gleich zwei 

Austauschprogrammen: Studentin Allie aus Florida, bei der Lena im letzten Jahr gewesen 

war, sowie Tomoe und Sayaka, zwei Studentinnen aus Japan. Stephanie und Lena gingen 

mit ihren ausländischen Gästen shoppen, besuchten Museen und unternahmen Ausflüge in 

die Umgebung. “Ich habe unheimlich viel gelernt in dieser Zeit”, meint Lena im 

Nachhinein. Vom Reisefieber gepackt, kaufte sie sich wenig später ein günstiges 

Flugticket und reiste in den Herbstferien zu ihrer Tante nach Stockholm. 

 In ihrem Hobby Judo hatte Lena Pech. Durch eine Verletzung beim Training konnte 

sie mehrere Wochen lang nicht mehr trainieren. Dadurch waren auch Wettkämpfe für 

längere Zeit ausgeschlossen. Doch Lena gibt nicht auf. Sie besuchte einen Lehrgang, um 

Sportassistentin zu werden. Schon jetzt trainiert sie Kinder im Judo. Und noch einen 

Wunsch hat Lena: “Autoführerschein machen und unabhängig sein!” 

 

21. Welche Entscheidung hat Lena am Ende der 10. Klasse getroffen? 

A. die nächste Klasse zu überspringen 

B. in der 11. Klasse weiter zu lernen 

C. auf eine andere Schule zu gehen 

D. eine Schule im Ausland zu besuchen 

 

22. Was war der Grund Lenas Entscheidung? 

A. das hervorragende Zeugnis 

B. die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen 
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C. die guten Kontakte zu den Mitschülern 

D. individuelle Stundenpläne 

 

23. Warum hat sich Lena für Pädagogik entschieden?  

A. Ihr Vater hat auch in diesem Beruf gearbeitet. 

B. Fachbücher haben ihr Interesse geweckt. 

C. Sie will ein Praktikum in der Schule machen. 

D. Sie will nach der Schule als Lehrerin arbeiten. 

 

24.Was ist ihr Berufswunsch? 

A. Ihr Berufswunsch ist noch nicht konkret. 

B. Lehrerin 

C. ein Beruf in den Medien 

D. Rechtsanwalt 

 

25. Was Interessantes hat Lena in diesem Jahr erlebt? 

A. Sie hat ihre Freundin Stephanie in Japan besucht. 

B. Sie hat an einem Jugendaustausch teilgenommen. 

C. Sie hatte Besuch von vier japanischen Mädchen. 

D. Sie hat ein Praktikum bei einem Rechtsanwalt gemacht. 

 

26. Wovon war Lena besonders in Japan beeindruckt? 

A. von der Gastfreundlichkeit der Menschen 

B. vom japanischen Essen 

C. von der Kultur und der Sprache des Landes 

D. von dem Essen und der Freundlichkeit der Menschen 

 

27. Was war der Grund von Lenas Reise nach Stockholm? 

A. ihre Reiselust zu befriedigen 

B. ihre Freundinnen zu besuchen 

C. Shopping und Ausflüge zu machen 

D. an einem Austauschprogramm teilzunehmen 

  

28.Woher waren Lenas ausländische Gäste? 

A. aus Deutschland 

B. aus Florida und Japan 

C. aus Stockholm 

D. aus Japan 

 

29.  Warum konnte Lena ihr Hobby Judo lange Zeit nicht betreiben? 

A Sie besuchte einen Lehrgang als Sportassistentin. 

B Sie bekam während des Trainings eine Verletzung. 

C Sie versuchte, ihren Führerschein zu machen. 

D Sie nahm an verschiedenen anderen Wettkämpfen teil. 
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30. Was für einen Wunsch hat Lena? 

A. Sportassistentin zu werden 

B. Kinder im Judo zu trainieren 

C. Auto zu fahren  

D. Führerschein machen  

 

Lösungen  

 

1 R  

2 F  

3 R  

4 F  

5 R  

6 F 

7 F  

8 R 

 9 F 

10 F 

 

11 J 

12 G  

13 D 

14 C  

15 I 

16 F 

17 H 

18 A  

19 E  

20 B 

 

21 B  

23 B 

24 A  

25 B  

26 D 

27 A 

28 B  

29 B 

30 D  

 

Teil II 

Sprachbausteine 

2.1. Lesen Sie den folgenden Text zuerst einmal ganz. Welches Wort passt in die 

Lücke? 

"Dem Gehirn ist das Wurscht" 

 Immer früher sollen Kinder Sprachen lernen, am besten schon ____  (31) 

Kindergarten. International ist schick, Eltern hoffen ______ (32) rasante Karrieren ihrer 

polyglotten Alleskönner. Passt so viel Sprachwissen in so kleine Köpfe? Hirn- und 

Lernforscher geben eine glasklare Antwort.  

 30 Sprachen spricht der Schotte Derick Herning, 10 davon praktisch akzentfrei 

______ (33) ein Muttersprachler. (...)  Sein Sprachtalent bescherte ihm einen Job beim 

britischen Geheimdienst und einen Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde. Hernick war 

______ (34) Preisträger des "Polyglot of Europe"-Wettbewerbs. (...)  

 

______ (35) solchen Karrieren träumen Eltern kaum, wenn sie ________ (36) Kinder an 

einer internationalen Grundschule anmelden. Doch ________ (37)  eine rosige berufliche 

Zukunft für polyglotte Alleskönner spekulieren sie oft schon. (...)  

 Überall in Deutschland ____________ (38) in den vergangenen Monaten 

internationale Grundschulen hochgezogen. Immer mehr Direktoren brüsten sich mit dem 
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Stempel "mehrsprachiger Unterricht" - von Hamburg bis Stuttgart, von Magdeburg bis 

Köln. Und Englisch oder Französisch ab der dritten ____________ (39) sind inzwischen 

Standard an deutschen Grundschulen. In Baden-Württemberg werden die Lehrer seit 2003 

sogar ab der ersten Klasse mit "Good morning" ______________ (40) . Auch die ersten 

internationalen Kindergärten ____________________ (41) Fremdsprachen. (...) 

 Doch bei allem Ehrgeiz machen sich viele Eltern auch ______________ (42) und 

befürchten babylonische Sprachverwirrung: ________ (43) mein Kind überfordert? 

Entwickelt ________ (44) eine Generation überforderter Halbsprachler? (...) "Die Sorge ist 

unbegründet", sagt Georges Lüdi von der Universität Basel. "Im Gegenteil, ________ (45) 

man früh eine andere Sprache lernt, dann profitiert auch die Muttersprache davon." 

 
 

31. a) ins b) im c) in der 

32. a) auf b) mit c) - 

33. a) denn b) als c) wie 

34. a) erster b) erstes c) erst 

35. a) von b) auf c) mit 

36. a) seine  b) ein c) ihre 

37. a) an b) auf c) mit 

38. a) wurden b) sind c) werden 

39. a) Gruppe b) Klasse c) Schule 

40. a) gesagt  b) salutiert c) begrüßt 

41. a) unterrichten b) lernen c) halten 

42. a) Sorgen b) Angst c) Hilfe 

43. a) wird b) wurde c) war 

44. a) sich b) euch c) mich 

45. a) wann b) als c) wenn 

 

2.2 Erfüllen Sie den lexikalisch-grammatischen Test.  

46. Setzen Sie in den Satz  die richtige Form des Verbs im  Perfekt ein: 

______ du im letzten Urlaub wieder nach Spanien______? 

a) Hast  geflogen  b) Bist geflogen  c) Seid geflogen d) Habt geflogen 

47. Wählen Sie die richtige Präposition: 

Wo ist der Scheck? - Der liegt ______ Küchentisch. Leg ihn doch gleich ______ 

Schreibtisch. 

a) im ... auf den  b) auf dem ... auf den  c) in den ... auf dem d) auf den ... im 

48. Setzen Sie passendes Verb in die Lücke ein: 

 Der Zollbeamte hat unter bestimmten Umständen das Gepäck der Reisenden zu … . 

 a) untersuchen   b) reparieren   c) aufräumen      d) leben       e) vorbereiten. 

49. Bestimmen Sie  im Satz die  Form des Verbs:  

 Mit großem Interesse habe ich diese Bücher gelesen. 

a) Futurum I   b) Plusquamperfekt  c) Perfekt       d) Imperfekt. 

50. Wählen Sie passendes Pronominaladverb: 

Die Kinder freuen sich ... . 

a) daran    b) darüber   c) dafür. 
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51. Wählen Sie die richtige Form vom Adverb: 

Dieses Radio ist sehr teuer, aber es funktioniert auch viel __________ als dieses hier. 

a) am besten  b) besser c) gut  d) mehr 

52. Wählen Sie die richtige Form vom Pronomen „sich“: 

Ich gehe jetzt in die Stadt. Ich will ______ einen neuen Mantel kaufen. 

a) dich  b)  mich c) mir  

53. Wählen Sie die richtige Form vom Pronomen: 

Er hat ... Hemd gekauft. 

a) dieses  b) solchen  c) solch. 

54. Setzen Sie in den Satz  die richtige Form des Verbs im Futurum I ein: 

Die Abiturienten ... die Prüfungen im Juli... . 

a) werden ablegen  b) werdet ablegen  c) wird ablegen       d) habe abgelegt 

55. Finden Sie die richtige Form des Modalverbs! 

Spinat ___ er noch nie.  

a) willte  b) konnte c) mochte  

56. Setzen Sie passendes Verb ein: 

Er ___ gerade mit einer Kundin.  

a) sprecht  b) spricht  c) sprächt  

57. Setzen Sie in den Satz  die richtige Form des Verbs im Präteritum ein: 

 Gestern ___ ich sehr viel Arbeit.  

a) habe  b) hatte  c) gehabt 

58. Wählen Sie die richtige Form vom Verb in Präsens: 

___ du bitte den Koffer ins Auto?  

a) Trägst  b) Tragst  c) Trigst  

59. Wählen Sie die richtige Form des Verbs! 

___ du, wo Herr Maier ist?  

a) Wisst  b) Waßt  c) Weißt  

60. Wählen Sie die richtige Präposition: 

Wo ist Wolfgang? – Ich glaube, _____________ Küche. 

a) auf der b) in c) in die d) in der 

 

LÖSUNGEN 

2.1 31b 32a 33c 34a 35a 36c 37b 38a 39b 40c 41a 42a  43a  

44a 45c 

2.2. 46b 47b 48a 49c 50c 51b 52c 53a 54a 55c 56b 57b 58a 59c

 60d 

Teil III 

Deutsch für den Beruf 

3.1 Referieren Sie den Artikel. Äussern Sie Ihre Einstellung zu diesem Thema. 

 

Der Wirtschaftsstandort 

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat lange gewartet, bis er die interessante 

Information mitteilte. Schon am Sonntag wollte die Kommission darüber abstimmen, ob 

sich Berlin oder Hamburg als Ort für Olympia 2024 bewerben soll. Später als gehofft steht 
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nun fest: Hamburg soll sich um die Olympischen Spiele bewerben.  

 

Gute Chancen auf die Spiele hat die Stadt trotzdem nicht. Nicht nur, weil 

die Konkurrenz aus anderen Ländern stark sein wird, sondern auch, weil der DOSB die 

Einwohner Hamburgs überzeugen muss. Vor der offiziellen Bewerbung beim 

Internationalen Olympischen Komitee (IOC) findet im September nämlich ein 

Referendum statt. Soll sich Hamburg wirklich um die Spiele bewerben?  
Als diese Frage zuletzt in einer deutschen Stadt gestellt wurde, stimmten die Einwohner 

dagegen: München sagte Nein zu den Winterspielen 2022. Ein Grund dafür war das 

schlechte Image des IOC. Auch in Berlin und Hamburg waren die Menschen schon vor der 

Entscheidung des DOSB sehr skeptisch. In einer Umfrage in den beiden Städten sagten 

nur 64 Prozent der Hamburger und 55 Prozent der Berliner Ja zu Olympia.  

 

Wenn der Enthusiasmus für Olympia in Hamburg bis September nicht wächst, wird sich 

die Stadt nicht um die Spiele bewerben. 

 

Критерії оцінювання знань на іспиті (для непрофільних факультетів) 

Кожна правильна відповідь тестового завдання у частинах 1 і 2 становить 2 

бали. За виконання завдання у частині 3 здобувач отримує 80 балів.  

Максимальна кількість балів за виконання тесту становить 200 балів. Прохідний бал 

для участі у конкурсному відборі – 100 балів. 

 

 

Критерії оцінювання 

За шкалою 

МДУ 

За 

національною 

шкалою 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

200 – 180 відмінно Вступник виконав всі завдання тестів в повному 

обсязі, має системні глибокі знання в обсязі та в 

межах вимог навчальних програм, аргументовано 

використовує їх для відповідей на запитання та для 

виконання практичних завдань. Вступник уміє 

самостійно аналізувати, узагальнювати навчальний 

матеріал, приймати рішення, виявляти і 

відстоювати особисту позицію. Текст 

прореферовано повністю згідно з вимогами; 

повідомлення є композиційно завершеним та 

логічно структурованим, чітко та правильно 

визначено основну ідею статті, вступник вживає 

стандартні кліше для реферування статті. 

Допускається 2-3 лексичні або граматичні помилки.  

179 – 140 добре Вступник виконав майже всі завдання тесту, знає 
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суттєві ознаки понять, явищ, зв`язки між ними, вміє 

пояснити основні закономірності, робить несуттєві 

граматичні та лексичні помилки, володіє 

розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, 

узагальненням, класифікацією, порівнянням), вміє 

робити висновки, самостійно виправляти зроблені 

помилки. Відповіді вступника повні, вірні, логічні, , 

але їм бракує повноти висловлювання. Текст 

прореферовано згідно з вимогами; повідомлення є 

композиційно завершеним та логічно 

структурованим; допущені деякі (5-7) мовні та 

мовленнєві помилки, які не порушують 

сприймання сказаного. Не визначено значення 

деяких ключових слів, які є необхідними для 

реферування тексту.  

139 – 100 задовільно Вступник виконав більш ніж половину завдань 

тестів, виявляє знання й розуміння основних 

положень навчального матеріалу, здатний з 

неточностями дати визначення понять, 

сформулювати власну думку; відповіді правильні, 

але недостатньо грамотно оформлені. Текст 

прореферовано, але повідомлення не є 

композиційно завершеним та логічно 

структурованим; допущені мовні та мовленнєві  

помилки (не більше 10), які дещо порушують 

сприймання сказаного. 

99 – 0 незадовільно Вступник погано виконав завдання, при виконанні 

завдання було зроблено багато помилок, має 

труднощі при виконанні практичних завдань. 

Знання схематичні, мають неповний характер. 

Текст не прореферовано згідно з вимогами; 

вступником допущено багато мовних та 

граматичних помилок, які суттєво порушують 

сприймання сказаного.  

 

Оцінювання завдань 

№ частини тестового завдання Кількість балів 

Teil I. Aufgaben zum Lesen – 30 завдань 60 

Teil II.  Sprachbausteine   –    30   завдань 60 

Teil III.  Deutsch für den Beruf (реферування 

статті) 

80 

Усього 200 
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Критерії оцінювання завдання з реферування статті 

Критерії Кількість балів 
Чіткий логічний та повний аналіз статті, чітке та 

правильне визначення основної ідеї статті. Високий 

рівень вживання стандартних кліше для реферування 

статті. Допускається 2-3 лексичні або граматичні помилки. 

61-80 

Чіткий логічний та повний аналіз газетної статті, 

адекватне вживання виразів та кліше щодо 

реферування, чітке та правильне визначення основної 

ідеї статті. 

46-60 

Недостатньо вільне володіння монологічним мовленням. 

Абітурієнт вміє виділити та сформулювати основну 

думку статті використовуючи кліше. Абітурієнт 

допускає 5-7 мовних помилок, що суттєво не 

порушують сприймання сказаного 

16-45 

Недостатній лексичний запас не дозволяють 

абітурієнтові здійснити чітке реферування газетної 

статті. Абітурієнт на низькому рівні використовує кліше 

щодо реферування статті. 

0-15 
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