
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВСП «БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

      з навчальної дисципліни  Іноземна мова (німецька) туристичної індустрії 
 

      для студентів спеціальності  5.14010301 “Туристичне обслуговування” 

 

Варіант № 1 

 

1. Напишіть дієслова, що в дужках у формі Perfekt.(20 балів –кожне) 

1.Wo….deine Eltern……..? (sich erholen) 

2. Wann…..das Spiel……..? (stattfinden) 

3. Wo…du gestern…….? (sein) 

4. Er…. __________________nach Deutschland.......(abfahren) 

5. …. _________________ Sie Herrn Mager…….? (anrufen) 

 

2. Як ви зрозуміли дані висловлювання? 

1.  Wenn Sie das Hotel verlassen, sollen Sie die Rechnung bezahlen. 

2.  Während der Sommerreise ist es besser, das Hotelzimmer zu reservieren. 

3.  Die Raumpflegerin ist die Person, die das Zimmer in Ordnung bringt. 

4.  Wenn ein Hotelgast sein Frühstück im Zimmer haben will, bringt ihm es der 

Zimmerkellner. 

5.  Wenn die Hotelgäste das Hotel verlassen, müssen sie die Zimmerschlüssel 

dem Empfangschef zurückgeben. 

6.  Die Raumpflegerin soll jeden Tag das Zimmer in Ordnung bringen.   

 

3. Перекладіть уривок з тексту. 

    Der Geschäftstermin war für den 5. November, Dienstag, bestimmt. Die 

Sekretärin bestellte einen Platz nach Berlin. Die Maschine LH geht sonntags. Die 

Abflugszeit ist 16:45 Uhr, die Ankunftszeit ist 17:15 Uhr. Der Flug 246 war meinem 

Bruder von einem Freund empfählen, denn auch ins Ausland oft fliegt. Das ist eine 

schnelle und günstige Verbindung. Mein Bruder wohnt gewöhnlich direkt im am 

Flughafen liegenden Lufthansahotel. Das Hotel liegt günstig: den Flughafen gegenüber. 

Das ist ein modernes Businesshotel. Hier findet er alles, was er zur Arbeit braucht. Das 

Hotelangebot umfasst alles vom Kopierer bis zum komplett eingerichteten Büro mit 

dem Telex, Telefax, und Computer. Hier kann man auch einen Mitwagen oder ein Taxi 

bestellen. Die Hauptsache ist das eine Dienstreise gut geplant war.  

 

4. Побудуйте речення з прямим порядком слів. 

1)  studieren, viele, Fächer, die Studenten; 

2)  haben, das Institut, viele, Räume; 

3)  liegen, die Hörsäle, im zweiten und dritten Stock; 



4)  sein, Student, er, September, seit; 

5)  müssen, ins Institut, frühmorgens, die Studenten; 

6)  studieren, ihr, eine Fremdsprache, im zweiten Semester; 

7)  liegen, das Auditorium 15, im zweiten Stock; 

8)  sein, im dritten Stock, der Hörsaal 2; 

9)  das Institut, am Krimski-Platz, liegen; 

10) leicht, nicht, sein, Mathematik. 

 

5. Провідміняйте за особами в теперішньому часі 2 сильних дієслова та 2 

слабких. 

 

Викладач                 А.О. Бєлова 
 

  



В результаті вивчення предмета студенти повинні: 

       Знати: 

- граматичний матеріал, передбачений програмою; 

- професійну і суспільну  або громадсько-політичну, побутову лексику в 

обсязі програми; 

- правила німецької фонетики та орфографії. 

Вміти: 

- читати з словником оригінальний текст по спеціальності з передачею 

змісту тексту у формі переказу усно рідною мовою; 

- активно володіти діалогічним мовленням на професійну тематику. 

 

Варіанти ККР були складені на основі тем з граматики та 

лексики – мінімум, що необхідний для спілкування працівників 

туристичної сфери з клієнтами фірми, агентства чи інших фахових 

закладів галузі. 

Критерії оцінювання ККР 

Контрольне завдання ККР охоплює 5 завдань, кожне з яких оцінюється в 20 балів при умові 

правильності, точності його виконання. 

 

Кількість балів за виконання ККР 
за 100-бальною шкалою 

Кількість 
балів за 10- 

бальною 

шкалою 

Оцінка за національною системою 

100………95 10 «відмінно» 
94……….90 9  
89…….…80 8 «добре» 
81……….75 7  
74…….…69  6 «задовільно» 
68………60 5  

59…….….0 4 «незадовільно» 

   
 

 

 

 


