
POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PONADPODSTAWOWYCH 
„Einfach FIT in Deutsch”

IV EDYCJA

28.11.2022 r.

REGULAMIN
1. Cele

a. Rozwijanie kompetencji mówienia
b. Rozwijanie zainteresowań uczniów
c. Zachęcanie uczniów do nauki języka niemieckiego
d. Rozwijanie kompetencji kluczowych
e. Zachęcenie do uzyskiwania międzynarodowych certyfikatów językowych poprzez zapoznanie uczniów ze strukturami

egzaminów  językowych  Instytutu  Goethego,  bowiem  konstrukcja  konkursu  odpowiada  wymogom  tychże
egzaminów.

2. Konkurs organizowany jest na następujących poziomach językowych:
SZKOŁA PODSTAWOWA:

 POZIOM A1.0 (uczniowie, którzy w obecnym roku szkolnym dopiero rozpoczęli naukę języka niemieckiego)
 POZIOM A1.1 (uczniowie, którzy rozpoczęli naukę języka niemieckiego we wrześniu 2021 roku)
 POZIOM A1.2 (uczniowie, którzy rozpoczęli naukę języka niemieckiego we wrześniu 2020 lub wcześniej)
 POZIOM B2 (Uczniowie, którzy przebywali w Niemczech więcej niż rok i/lub których przynajmniej jeden rodzic

jest niemieckojęzyczny)

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA:
 POZIOM A2 – klasa 1,2
 POZIOM B1 – klasa 3,4
 POZIOM B2 – klasa 1,2,3,4 (Uczniowie, którzy przebywali w Niemczech więcej niż rok i/lub których przynajmniej

jeden rodzic jest niemieckojęzyczny)

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. Zgłoszenie ucznia do
nieodpowiedniego poziomu będzie skutkowało dyskwalifikacją ucznia. Zwycięzcy zeszłorocznej edycji nie mogą wziąć udziału
w konkursie na tym samym poziomie.

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. Każda szkoła może zgłosić  na danym poziomie maksymalnie 2 uczniów (szkoły do 500 uczniów) lub 3 uczniów (szkoły 
powyżej 500 uczniów).  
Zwycięzcy zeszłorocznej edycji mogą wziąć udział w konkursie, ale na poziomie wyższym niż przewiduje to pkt. 2. 

6. Konkurs odbędzie się  28.11.2022 r.  w godzinach 8-15 w formie ustnej w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Petrycego  Pilźnie,
natomiast w przypadku przejścia na nauczanie zdalne, wówczas zostanie przeprowadzony w tym samym dniu, ale online,  
w formie ustnej za pośrednictwem aplikacji SKYPE.

7. Koordynatorzy konkursów przesyłają zgłoszenie do dnia 18.11.2022 r. na adres magdalena.smolucha@petrycy.pl
a. W temacie e-maila proszę koniecznie podać: zgłoszenie do konkursu
b. W treści e-maila należy podać: 

 nazwę szkoły
 imię, nazwisko, adres e-mailowy i telefon kontaktowy koordynatora konkursu
 imię, nazwisko ucznia/ uczniów biorących  udział w konkursie
 nazwę użytkownika na Skype (ucznia)
 poziom do jakiego szkoła chce zgłosić ucznia

c. Do e-maila należy dołączyć podpisaną przez prawnego opiekuna lub ucznia (jeśli ukończył już 18 lat) deklarację RODO,  a także
deklarację RODO nauczyciela – załączniki 1 oraz 2
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8. W przypadku konkursu w wersji online do dnia 18.11.2022 uczeń biorący udział w konkursie wysyła na SKYPIE zaproszenie do

organizatora konkursu podając swoje imię i nazwisko, a także nazwę szkoły (Organizatora konkursu proszę szukać na SKYPIE
jako Magdalena Smołucha_j.niemiecki)

9. Organizator konkursu do dnia 22.11.2022 r.  potwierdza przyjęcie zgłoszenia oraz podaje dokładną godzinę konkursu  dla
każdego  ucznia (informację  tę  organizator  przesyła  e-mailem  na  adres  koordynatora  konkursu).  W  przypadku  wersji
stacjonarnej konkursu  postaramy się tak ułożyć grafik,  aby uczniowie  danej  szkoły  byli  kolejno po sobie (niezależnie  od
poziomu).
Każda  uczeń  zgłoszony  do poziomu A1.0/  A1.1/  A1.2  otrzyma przykładowy zestaw konkursowy.  Uczniowie  zgłoszeni  do
poziomu A2/ B1/ B2 nie otrzymują przykładowego zestawu, gdyż można go w całości znaleźć na stronie  www.g  oethe.de  .   

10. Każdy uczeń bierze udział w konkursie indywidualnie.
W przypadku konkursu przeprowadzonego w formie online organizator konkursu łączy się z danym uczeń o wcześniej podanej
porze i przeprowadza konkurs w formie ustnej.
Warunek – uczeń musi mieć włączoną kamerę, posiadać mikrofon oraz słuchawki, aby nie zakłócać przebiegu egzaminu.
Problemy  techniczne  pojawiające  się  po  stronie  ucznia,   a  także  brak  włączonej  kamery   niestety  dyskwalifikują  go  
z konkursu.

11. W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie dodatkowej
części ustnej dla wybranych uczniów w dniu 30.11.2022 r w godzinach 8-10 w formie online za pośrednictwem aplikacji Skypie
(niezależnie od sytuacji epidemiologicznej)

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 01.12.2022 r na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie oraz
Facebooku szkoły. Rozdanie nagród nastąpi 02.12.2022 w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Petrycego w Pilźnie
Zwycięzcy konkursu (I miejsce na każdym poziomie) otrzymają bony do sklepu empik.

13. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny. 

14. Czas trwania konkursu
a. A1.0: 10 minut
b. A1.1: 15 minut
c. A1.2: 15 minut
d. A2: 15 minut
e. B1: 20 minut
f. B2: 20 minut

15. Konkurs na każdym poziomie odbywa się po części na na wzór ustnych egzaminów Instytutu Goethego .
W  tym  celu  odsyłamy  na  stronę  internetową  Instytutu  Goethego,  gdzie  można  zapoznać  się  z  typami  zadań  dla
poszczególnych poziomów językowych. Jedyna różnica – podczas  konkursu nie ma czasu na przygotowanie.

POZIOM A1.0:
 poziom A1.0:  http://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/materialien/A1_fit/fit1_uebungssatz_01.pdf (od strony 23,  ważne –
na konkursie nie będzie obowiązywał tryb rozkazujący)
+ rozmowa dotycząca podstawowych zagadnień leksykalnych (imię, nazwisko,  wiek,  samopoczucie, miejsce  zamieszkania,
rodzina, czas wolny, ulubione rzeczy i wykonywane czynności)- pytania czy...  oraz W-Fragen.

POZIOM A1.1:
poziom A1.1:  http://bfu.goethe.de/a2_mod_2MX5/sprechen.php
+ rozmowa dotycząca umawiania się (na podstawie terminarza) http://bfu.goethe.de/a2_mod_2MX5/sprechen.php     (Teil 3)
+ rozmowa na podstawie obrazka (kto jest, gdzie, co robi, co zrobił, dlaczego, itp.)

POZIOM A1.2:
poziom A1:  http://bfu.goethe.de/a2_mod_2MX5/sprechen.php

http://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/materialien/A1_fit/fit1_uebungssatz_01.pdf
http://bfu.goethe.de/
http://bfu.goethe.de/a2_mod_2MX5/sprechen.php
http://bfu.goethe.de/a2_mod_2MX5/sprechen.php
http://bfu.goethe.de/a2_mod_2MX5/sprechen.php
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+ rozmowa dotycząca umawiania się (na podstawie terminarza) http://bfu.goethe.de/a2_mod_2MX5/sprechen.php     (Teil 3)
+ rozmowa na podstawie obrazka (kto jest, gdzie, co robi, co zrobił, dlaczego, itp.)
+ wypowiedź w (4-5 zdaniach na podany temat, np. Sport/ Familie/ Schule, itd.)

POZIOM A2:
 http://bfu.goethe.de/a2_mod_2MX5/sprechen.php
+ rozmowa na podstawie obrazka (kto jest, gdzie, co robi, co zrobił, dlaczego, itp.)

POZIOM B1 
http://bfu.goethe.de/b1_mod/sprechen.php

POZIOM B2 
http://bfu.goethe.de/b2_mod_2MX6/sprechen.php

!II Na poziomie B1 oraz B2 ważna jest poprawność, płynność, ale także struktura wypowiedzi.

16. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy: magdalena.smolucha@petrycy.pl lub telefoniczny 665 754 937.
W  temacie  każdego  wysyłanego  e-maila  dotyczącego  spraw  konkursowych  należy  wpisać:  Powiatowy  Konkurs  Języka
Niemieckiego.

17. Udział w konkursie i akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
(uczestników konkursu oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu) przez organizatorów oraz na umieszczanie
przez  organizatorów  w  Internecie  oraz  prasie  lokalnej  relacji  (w  tym  ewentualne  podanie  imienia  i  nazwiska  ucznia  i
nauczyciela) 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  (lub  uczeń  jeśli  ukończył  już  18  lat)  zobowiązani  są  do  podpisania
oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz 2, które należy dołączyć do zgłoszenia przesyłanego drogą e-mailową.

http://bfu.goethe.de/b2_mod_2MX6/sprechen.php
http://bfu.goethe.de/b1_mod/sprechen.php
http://bfu.goethe.de/a2_mod_2MX5/sprechen.php
http://bfu.goethe.de/a2_mod_2MX5/sprechen.php

