
Alemany II 

Instruccions 

I. Comprensió lectora/Leseverstehen (2 punts): l’alumne/a ha d’elegir entre

el text i els blocs I i II de l’opció A o el text i els blocs I i II de l’opció B.

II. Gramàtica/Grammatik (2,5 punts): 20 preguntes en què es fusionen les

dues opcions. L’alumne/a pot elegir 10 preguntes entre les dues opcions

indistintament. Per exemple, 4 preguntes de l’opció A i 6 preguntes de l’opció B

o 5 de l’opció A i 5 de l’opció B, etc., respectant el màxim de 10 respostes en

total.

III. Vocabulari/Wortschatz (1,5 punts): 6 preguntes en què es fusionen les

dues opcions. L’alumne/a pot elegir 3 preguntes entre les 6 de les dues

opcions. Per exemple, 2 preguntes de l’opció A i 1 de l’opció B o 1 de l’opció A i

2 de l’opció B, etc., respectant el màxim de 3 respostes en total.

IV. Redacció/Aufsatz (4 punts): l’alumne/a ha d’elegir entre la redacció de

l’opció A o la redacció de l’opció B.

Instrucciones 

V. Comprensión lectora/Leseverstehen (2 puntos): el alumno tendrá que

elegir entre el texto y los bloques I y II de la opción A o el texto y los bloques I

y II de la opción B.

VI. Gramática/Grammatik (2,5 puntos): 20 preguntas fusionando las dos

opciones. El alumno podrá elegir 10 preguntas entre las dos opciones,

indistintamente. Por ejemplo, 4 preguntas de la opción A y 6 preguntas de la

opción B o 5 de la opción A y 5 de la opción B, etc. Respetando el máximo de

10 respuestas en total.

VII. Vocabulario/Wortschatz (1,5 puntos): 6 preguntas fusionando las dos

opciones. El alumno podrá elegir 3 preguntas entre las 6 de las dos opciones.

Por ejemplo, 2 de la opción A y 1 de la opción B o 1 de la opción A y 2 de la

opción B, etc. Respetando el máximo de 3 respuestas en total.

VIII. Redacción/Aufsatz (4 puntos): el alumno tendrá que elegir entre la

redacción de la opción A o la redacción de la opción B.
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Criteris específics de correcció 
 

• Preguntes de comprensió escrita (vertader/fals): 1 punt. 
• 0,5 punts per a cada resposta correcta. 
• Les respostes incorrectes no es penalitzaran. 

• Preguntes obertes de comprensió escrita: 1 punt. 0,5 per cada resposta 
correcta. 

• Gramàtica: 2,5 punts. 
• 0,25 punts per a cada resposta correcta. 
• Les respostes incorrectes no es penalitzaran. 

• Vocabulari: 1,5 punts. 
• 0,5 punts per a cada resposta correcta. 
• Les respostes incorrectes no es penalitzaran. 

• Redacció: fins a 4 punts. Els punts es concedeixen segons els criteris 
següents: 

• fins a 2 punts per la competència gramatical (sintàctica, morfològica i 
ortogràfica)  

• fins a 1 punt per la competència de l’estructuració textual (coherència, 
utilització i domini dels connectors, etc.) 

• i fins a 1 punt per la fluïdesa expressiva i la riquesa lèxica. 
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Solucions/Lösungen 

 

Opció A 

 

I. 1) richtig 2) falsch 

II. 1) Weil sie dort ihr Auslandspraktikum macht. 
2) Weil sie drei Tage frei hat. 

III. 1) älter, am ältesten 
2) sie 
3) Fahr nächste Woche ans Mittelmeer! 

4) Herr Dupont hat sogar Deutsch gesprochen. 
5) mit dem 
6) deshalb 

7) Seine 
8) Wir sind ans Mittelmeer geflogen. 

9) weil 
10) in einem  

IV. 1) der Arzt, die Ärzte; das Krankenhaus, die Krankenhäuser; der Nachbar, 
die Nachbarn; die Gastfamilie, die Gastfamilien; das Kind, die Kinder. 
2)Ejemplos: das Museum, der Turm, die Brücke, die Kirche, der Park... 

3) nah, undfreunlich 
 

Opció B  

 

I. 1) falsch 2) richtig 
II. 1) Weil das Koffein schnell ins Blut und in unser Gehirn geht. 

2) Die Experten sagen, dass der Kaffee den Blutdruck in die Höhe 

treibt. Die Experten sagen, dass der Kaffee für schwere Krankheiten 
verantwortlich ist. 

III. 1) gefährlicher, am gefährlichsten 
2) mir 

3) Trink so viel Kaffee! 
4) Peter hat jeden Tag viele Artikel gelesen. 
5) in der  

6) weil 
7) Meine1) 

8) Der Kaffee ist schnell ins Blut gegangen. 
9) dass 

10) von .... bis  
IV. 1) das Lied, die Lieder ; die Tasse, die Tassen; der Weg, die Wege; die 

Krankheit, die Krankheiten; die Gefahr, die Gefahren. 
2) ----------------- 
3) gesund, einfach/leicht 

 

 




