
 

   

        IV Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego 

     „Lust auf Lesen?”                                                       

ANEKS DO REGULAMINU 

B. Etap szkolny 28 stycznia (czwartek) godz.10:00 

1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Koordynator Regionalny Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf 
Lesen?”  
2. Test odbędzie się w formie online. Link do testu zostanie przesłany na kilka dni przed konkursem do 
nauczyciela, który zgłaszał szkołę do konkursu „Lust auf Lesen?”. Link będzie aktywny 28.01.21 o godz. 10.00. 
Dokładna instrukcja zostanie wysłana wraz z linkiem. 

3. Test składa się z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego. 

4. Zadania nie wykraczają poza poziom: 

4a)  A1, A2 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy (dla uczniów  
klas 7 i 8 rozpoczynających naukę języka niemieckiego w klasie 7) 

4b)  A2, B1 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy (dla uczniów  
klas 6, 7, 8 szkoły podstawowej. 

7. Czas trwania eliminacji szkolnych: 90 minut.                                                                                                     

8. Komitet Regionalny ustala listę uczestników zakwalifikowanych do etapu regionalnego najpóźniej  
do   14  lutego  2021 r. 

9. Komitet Regionalny przesyła nauczycielom w dniu  14 lutego 2021 r.  link do tekstu obowiązującego w etapie 
regionalnym. 

C. Etap regionalny 11 marca 2021 r. o  godz. 14:00 (czwartek); 



1. Eliminacje regionalne przeprowadzają Komitety Regionalne, powołane przez Komitet Główny Konkursu Języka 
Niemieckiego „Lust auf Lesen?”. 

2. Komitet Regionalny zawiadamia szkoły drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu uczniów do etapu 
regionalnego w terminie do   14 lutego 2021 r.  oraz przesyła nauczycielom link do tekstu obowiązującego  
w etapie regionalnym. 

3.  Uczestnicy etapu regionalnego nie wnoszą żadnych opłat za uczestnictwo. 

4. Komitet Główny przygotowuje na etap regionalny testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów  
w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa. Test oparty jest na tekstach dostępnych online (link do 
tekstu wysłany wcześniej do uczestników konkursu). Tegoroczna edycja konkursu dotyczyć będzie 
realioznawstwa   Austrii.  

5. Czas trwania eliminacji regionalnych: 90 minut. 

6. Etap regionalny będzie przeprowadzony w formie online pod nadzorem koordynatora etapu regionalnego na 
plaaormie ZOOM, lub innej (o wyborze plaaormy decyduje koordynator regionalny). 

7. Każdy uczestnik musi obowiązkowo posiadać działającą KAMERĘ. Jeśli z jakiś powodów kamera nie będzie 
działać, uczestnik nie będzie miał możliwości przystąpienia do etapu regionalnego. Brak kamery dyskwalifikuje 
uczestnika. Zadaniem szkoły jest dopilnowanie by uczeń na etapie regionalnym miał sprawny sprzęt i dostęp do 
internetu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uczestnika (brak kamery, słaby 
internet po stronie uczestnika, wadliwy sprzęt) 

8. Każdy uczestnik etapu regionalnego otrzymuje dyplom, a nauczyciel otrzymuje podziękowanie  w wersji 
elektronicznej. 

9. Komitet Regionalny sporządza protokół z przebiegu konkursu i przesyła go do Komitetu Głównego Konkursu 
do dnia  21 marca 2021 r. oraz publikuje na stronie internetowej oddziału regionalnego PSNJN wyniki z etapu 
regionalnego.  
10. Komitet Główny zatwierdza wyniki etapu regionalnego i ustala listę osób zakwalifikowanych do etapu 
ogólnopolskiego oraz podaje koordynatorom regionalnym link do tekstu obowiązującego w finale. Do etapu 
ogólnopolskiego zakwalifikują się: 

10a)  uczniowie z 2 najwyższymi wynikami z każdego oddziału na poziomie A1, A2 oraz uczniowie  
z 2 najwyższymi wynikami z każdego oddziału na poziomie A2,B1.                                                     

 10b) uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie regionalnym w skali całego kraju. 

Liczba uczestników etapu ogólnopolskiego zostanie ustalona przez Komitet Główny według kryteriów 
określonych w punkcie 9a i 9b. 

11. Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego oraz link do tekstu obowiązującego  
w finale zostaną opublikowane przez Komitet Główny na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia 
Nauczycieli Języka Niemieckiego www.psnjn.org do dnia 4.04.2021 r. Jest to jedyna droga powiadamiania  
o zakwalifikowaniu się do finału. 

12. Decyzja Komitetu Głównego jest ostateczna i nie podlega dalszej weryfikacji. 

 
D.Etap ogólnopolski 25 kwietnia 2021 r. (niedziela) – Goethe-InsUtut w Warszawie 

O przebiegu etapu ogólnopolskiego poinformujemy w późniejszym czasie. Nasze decyzje uwarunkowane są 
sytuacją epidemiologiczną w Polsce.
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