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Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з німецької мови 
Схема оцінювання тестового завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) 

 
 
 

Критерії Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали 

а. 
Змістове наповнення 

опрацювання умов, 
зазначених у ситуації 

а1 – перша умова 
а2 – друга умова 
а3 – третя умова 

 

а1 – перша умова 
– berichten Sie Ihrem Freund über Ihre Erfahrungen mit dem Fremdsprachenunterricht in Ihrer Schule 

 

Умова опрацьована повністю. 
Учасник розповідає другові про свій досвід вивчення іноземної мови в школі 2 

Умова опрацьована частково (надана коротка відповідь або відповідь лише перефразована 
з умови тощо) 1 

Умова не опрацьована 0 
 

а2 – друга умова 
– erzählen Sie über Ihre selbstständige Arbeit an der Fremdsprache 

 

Умова опрацьована повністю. 
Учасник розповідає про те, як він самостійно працює над іноземною мовою 2 

Умова опрацьована частково (надана коротка відповідь або відповідь лише перефразована 
з умови тощо) 1 

Умова не опрацьована 0 
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а3 – третя умова 
– geben Sie Ihrem Freund ein paar Ratschläge zu seinem Problem 

 

Умова опрацьована повністю. 
Учасник надає другу не менше двох порад щодо покращення його знань з англійської мови 
(або одна порада, описана дуже детально) 

2 

Умова опрацьована частково (надана коротка відповідь або відповідь лише перефразована 
з умови тощо) 1 

Умова не опрацьована 0 

b. 
Структура тексту 

та зв’язність 
b1 – зв’язність, наявність 
з’єднувальних елементів 

у тексті 
b2 – відповідність 

письмового висловлення 
заданому формату 

 

b1 – логіка викладу та  зв’язність тексту( наявність з’єднувальних елементів у тексті) 
 

Текст листа укладено логічно та послідовно. 
З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових 
абзаців, а також окремих речень в абзацах. У тексті наявні сполучники сурядності та 
підрядності, слова-зв’язки тощо. Наприклад: und, aber, denn, weil, darum, deswegen, wegen, 
trotz, deshalb, dann, zwar – aber, außerdem, noch, natürlich, gern, endlich, auch, besonders, leider, 
selbstverständlich, … 

2 

Логіка викладу частково порушена. / З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні 
змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково 

1 

З’єднувальні елементи відсутні, робота складається з набору речень 0 
 

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий лист) 
 

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту відповідають меті написання. 
У листі використовуються лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових 
висловлень приватного характеру. Лист оформлено відповідно до правил написання та 
оформлення приватних листів у німецькомовних країнах. Прийнятні такі формули вітання 
// прощання: 

– Lieber Max, … /Hallo!/  Hallo Max!/ Hallo, lieber Freund!/ Hi! / Servus! 
– Liebe Grüße /Viele Grüße / Herzliche Grüße (Mit herzlichem Gruß / Mit herzlichen 

Grüßen / Mit besten Grüßen) / Herzlich(st) / Ade! (Adieu!) Tschüs!  Tschau!  Servus! / Mach’s 
gut. / Bis bald! – (в окремих випадках) 

2 
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Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті 
написання, наявні порушення основних вимог 

1 

Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або 
відсутні 

0 

с. 
Використання лексики 

– лексична 
наповнюваність 

– володіння лексичним 
матеріалом 

Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної 
ситуації. Можлива наявність лексичних помилок, які не впливають на розуміння 
написаного (не більше трьох) 

2 

Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. / Наявні 
лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців 1 

Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий 0 
d. 

Використання 
граматики 

– морфологія 
– синтаксис 

– орфографія 

Робота не містить помилок або наявні помилки (не більше восьми), що не заважають 
розумінню написаного 2 

Наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок 
(більше восьми), що не заважають розумінню написаного 1 

Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного 0 

 
Увага! 
 
1. Якщо учасник тестування отримує 0 тестових балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота 

оцінюється в 0 тестових балів. 
 
2. Якщо учасник тестування отримує 0 тестових балів за критерій с. Використання лексики або d. Використання граматики, 

то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів. 
 
3. Якщо учасник тестування не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота 

оцінюється в 0 тестових балів. 
 
 
Ухвалено предметною фаховою комісією з німецької мови 
при Українському центрі оцінювання якості освіти 
05 червня 2014 р. 


