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1. Cele 
a) Rozwijanie zainteresowań uczniów. 
b) Zachęcanie uczniów szkół ponadpodstawowych do nauki języka niemieckiego. 
c) Rozwijanie kompetencji kluczowych. 
d) Zachęcenie do uzyskiwania międzynarodowych certyfikatów językowych poprzez zapoznanie uczniów ze 

strukturami egzaminów językowych Instytutu Goethego na poziomie A2/ B1, bowiem konstrukcja testów 
konkursowych w trzech częściach (Hörverstehen/Leseverstehen/Schreiben) odpowiada wymogom tychże 
egzaminów. 
 

2. Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach językowych odpowiadających podstawie programowej języka 
niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych: 
Poziom A2: 
dla uczniów klas 1-ych  szkół ponadpodstawowych  
Poziom B1 
dla uczniów klas 2-ich,  3-ich  i 4-tych szkół ponadpodstawowych 
  

3. Każdy uczeń może przystąpić do poziomu wyższego, ale nie niższego. Celem takiego zróżnicowania pod względem 
poziomu językowego jest motywacja uczniów i zachęta dla nauczycieli do przygotowania uczniów do konkursu. 

 
4. Głównymi organizatorami konkursu są: Liceum Ogólnokształcące im. S. Petrycego w Pilźnie, Polskie Stowarzyszenie 

Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie- 
Partner Instytutu Goethego w Krakowie. 

 
5. Konkurs adresowany jest do uczniów POWIATU DĘBICKIEGO. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy 

w ostatnich 5 latach przebywali co najmniej rok i dłużej w krajach niemieckiego obszaru językowego i uczęszczali 
tam do szkoły.  
 

6. Konkurs składa się z dwóch etapów:  
a) Etap szkolny w dniach 18-22.11.2019 r. (indywidualnie w każdej szkole) 
b) Etap powiatowy w dniu 03.12.2019 r. 

 
7. Etap szkolny przeprowadzany jest na podstawie testu przesłanego przez organizatora konkursu drogę mailową  na 

adres koordynatora konkursu.  
 

8. Koordynatorzy konkursów przesyłają wstępne zgłoszenie mailowe szkoły do dania 15.11.2019r na adres 
magdalena-pekala@wp.pl.  
W treści e-maila należy podać:  

a) nazwę szkoły 
b) imię, nazwisko, adres e-mailowy i telefon kontaktowy koordynatora konkursu 
c) poziom/poziomy konkursu do jakich szkoła chce zgłosić uczniów. 

Na tej podstawie do dnia 17.11.2019 r. organizator konkursu przesyła test do przeprowadzenia etapu szkolnego.  
Jeśli do dnia 17.11.2019 r. koordynatorzy nie otrzymają testu do przeprowadzenia etapu szkolnego należy wysłać 
e-maila przypominającego do organizatora (magdalena-pekala@wp.pl) 

 
9. Koordynatorzy konkursów przeprowadzają etap szkolny w dniach 18-22.11.2019 r.  

 
10. Ostatecznie kartę zgłoszenia udziału w konkursie wraz z wynikami etapu szkolnego (załącznik nr 1) należy przesyłać 

do dnia 25.11.2019 r.  na adres e-mailowy magdalena-pekala@wp.pl. 
 

11. Ostatecznie każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie ŁĄCZNIE czterech uczniów. 
 

12. Konkurs odbywa się w formie pisemnej - czteroczęściowy test. Test przeprowadza komisja powołana przez Liceum 
Ogólnokształcące im. S. Petrycego w Pilźnie. 

13. Każdy test (niezależnie od poziomu) składa się z 4 część: 
a) słuchanie 
b) czytanie 
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c) pisanie 
d) część leksykalno-gramatyczna 
 

14. Czas trwania testów w zależności od poziomu: 
a) A2: 75 minut 
b) B1: 90 minut 

 
15. W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia 

dodatkowej części ustnej dla wybranych uczniów, która sprawdzi poprawność reakcji językowej na wzór 
egzaminów Instytutu Goethego na poszczególnych poziomach. 

 
16. Typy zadań, które mogą się pojawić w teście konkursowym w części HV/LV/ oraz ewentualnej dodatkowej części 

mówienie zgodne będą ze strukturami egzaminów językowych Instytutu Goethego.  
Część Schreiben będzie stworzona w oparciu o  polecenia do części Schreiben i Sprechen na egzaminie Goethe 
Zertifikat A2/ B1 i będzie polegała na pisemnym zareagowaniu w języku niemieckim na podaną sytuację (jednym 
lub dwoma zdaniami).   
W tym celu odsyłamy na stronę internetową Instytutu Goethego 
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/ft1/deindex.htm gdzie można zapoznać się z typami zadań dla 
poszczególnych poziomów językowych. 
Część leksykalno-gramatyczna obejmować będzie zakres struktur leksykalnych i gramatycznych odpowiednich dla 
danego poziomu. 

 
17. W dniu konkursu wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie, a nauczyciele opiekunowie 

podziękowania.  
 

18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu około godziny 12:00.   
Wszystkie osoby na podium otrzymają nagrody rzeczowe.  
 

19. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.  
20. Istnieje możliwość wglądu do prac konkursowych w dniu 10.12.2019 r. 
21. Prace będą przechowywane do dnia 11.12.2019 r. 

 
22. Udział w konkursie i akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (uczestników konkursu – załącznik nr 2 oraz nauczycieli  - załącznik nr 2N przygotowujących uczniów do 
konkursu) przez organizatorów oraz na umieszczanie przez organizatorów w Internecie oraz prasie lokalnej relacji i 
zdjęć z konkursu, zgodnie z art.6 ust. 1. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r.  w sprawie obrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r. ) 
Nauczyciele oraz rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do podpisania oświadczenia zgodnie z 
załącznikiem nr 2; 2N , które prosimy o dostarczenie w dniu konkursu – jest to warunek przystąpienia do konkursu. 

 
23. Szkoły/ Uczniowie  nie spełniający  wymogów formalnych nie mogą przystąpić do konkursu. Opiekunowie uczniów 

są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich podopiecznych podczas trwania konkursu.  
 

24. Zgłoszenie ucznia do nieodpowiedniej grupy językowej będzie skutkowało dyskwalifikacją ucznia. 
 

25. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy: magdalena-pekala@wp.pl lub telefoniczny 665 754 937. 
 

26. W temacie każdego wysyłanego e-maila dotyczącego spraw konkursowych należy wpisać: Powiatowy Konkurs 
Języka Niemieckiego. 
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HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
 

do 15.11.2019 r. Koordynatorzy (nauczyciele – opiekunowie) 
zgłaszają swoich uczniów do konkursu poprzez 
podanie nazwy szkoły, swoich danych  oraz poziomu  

E-MAILEM do Pani Magdaleny 
Smołucha  
(magdalena-pekala@wp.pl)  

do 17.11.2019 r. Organizator przesyła test - w celu przeprowadzenia 
etapu szkolnego. 
TEST BĘDZIE ZAWIERAŁ PRZYKŁADOWE ZADANIA, 
KTÓRE POJAWIĄ SIĘ NA KONKURSIE. 
 

E-MAILEM na adres podany przez 
Koordynatora (nauczyciela – 
opiekuna) 

18-22.11.2019 r. Koordynatorzy (nauczyciele – opiekunowie) 
przeprowadzają w swoich szkołach etap szkolny 

 

do 25.11.2019 r. Koordynatorzy (nauczyciele – opiekunowie) 
przesyłają ostateczną kartę zgłoszenia udziału w 
konkursie wraz z wynikami etapu szkolnego 
(załącznik nr 1)  

E-MAILEM do Pani Magdaleny 
Smołucha (magdalena-
pekala@wp.pl)- wypełniony 
formularz – załącznik nr 1 

03.12.2019 r. KONKURS POWIATOWY – Liceum Ogólnokształcące 
im. S. Petrycego w Pilźnie 
 
09:00 – oficjalne powitanie 
09:30 – 10:45 – część A2 
09:30 – 11:00-  część B1 
10:45 – 12:00 – przerwa, poczęstunek, gry i zagadki 
w języku polskim i niemieckim rozwijające 
kreatywność 
12:00 – ogłoszenie wyników 
 

 

10.12.2019 r. 
 

Możliwość wglądu do prac / godz. 08:00- 08:45 LO Pilzno 

do 11.12.2019 r. Przechowywanie prac  

 

mailto:magdalena-pekala@wp.pl)%20-
mailto:magdalena-pekala@wp.pl)-
mailto:magdalena-pekala@wp.pl)-

