
 

I Powiatowe Dyktando z Języka Niemieckiego  

Regulamin 

 

I. WSTĘP 

1.  Organizatorem Powiatowego Dyktanda z Języka Niemieckiego jest I Liceum 

Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych oraz  3. klas 

gimnazjum powiatu przemyskiego. Szkoły mogą zgłaszać do udziału maksymalnie  

2 uczniów.  

3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia (załącznik nr 1) do dnia 7 lutego 2019 r. 

na adres internetowy szkoły liceum@slowak.edu.pl. 

4. Za przygotowanie i organizację konkursu odpowiedzialna jest komisja  w składzie: 

      Przewodnicząca: Joanna Jucha 

      Członkowie komisji: Agnieszka Organ, Monika Szozda 

 

II. CELE  KONKURSU 

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. 

2. Podnoszenie kompetencji językowych w zakresie pisowni w języku niemieckim. 

3. Poszerzanie i wzbogacanie słownictwa. 

4. Rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim. 

5. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego. 

 

III. ORGANIZACJA  I  PRZEBIEG  KONKURSU 

1. Konkurs przebiega jednoetapowo. 

2. Harmonogram konkursu: 

a. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 7 lutego 2019 r. na adres internetowy szkoły 

liceum@slowak.edu.pl.  

b.  Konkurs odbędzie się podczas Dnia Języków Obcych 13 marca 2019r.  o godzinie 

9.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.  

c. W tym  samym dniu odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie 

nagród. 
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3.  Zasady ogólne: 

a. Konkurs sprawdza znajomość pisowni niemieckiej.  

Uczestnicy piszą  dyktando przygotowane przez organizatora, które polega na 

uzupełnieniu 50 luk w autentycznym tekście niemieckim. 

b. Tekst czytany  jest jeden raz w całości, drugi raz wolno z przerwami  

 i trzeci raz w całości.   

c. Podczas  konkursu  uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy 

 ani porozumiewać się między sobą. 

d. Uczestnicy powinni wypełniać kartę konkursową długopisem. 

Prace pisane ołówkiem nie będą sprawdzane. Uczestnikom nie wolno stosować 

korektora. 

e. Nie dopuszcza się pisania drukowanymi literami. 

f. Prace zostaną sprawdzone przez  komisję organizacyjną. 

 

IV. OCENA  PRAC  I  NAGRODY 

 

A. Kryteria oceny: 

a. Uwzględniane są tylko rozwiązania na karcie odpowiedzi.  

b. Za poprawne wpisane słowa  przyznawany jest 1 pkt. 

c. Za wyraz z błędem ortograficznym ( bez względu na liczbę błędów popełnionych 

 w tym wyrazie ) lub brak wyrazu przyznawane jest 0 pkt. 

d. Jeżeli zapis jest nieczytelny lub typowo fonetyczny, przyznawane jest 0 pkt. 

e. Niewyraźne uzupełnienia luk będą traktowane na niekorzyść piszącego. 

f. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez najlepszych 

uczestników o kolejności decydować będzie liczba błędów popełnionych  

w poszczególnych wyrazach. 

g. Jeśli nadal nie będzie można wyłonić zwycięzcy, przewidywana jest dogrywka. 

Dogrywka polegać będzie na pisaniu pojedynczych słów dyktowanych przez 

nauczyciela. Wygrywa osoba, która  popełni najmniej błędów. 

h. Poprawność ortograficzna sprawdzana jest przez nauczycieli języka niemieckiego 

na podstawie: „Duden – Deutsches Universalwörterbuch”. 

 

 

 

 



B. Nagrody: 

a. Troje najlepszych uczestników konkursu uzyska tytuł Mistrza lub Wicemistrza 

Ortografii Niemieckiej oraz otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe. 

b. Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy potwierdzające  udział 

w konkursie. 

 

V. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Udział w  Powiatowym Dyktandzie z Języka Niemieckiego jest  dobrowolny  

i przystąpienie do niego jest równoznaczne z przyjęciem w pełni postanowień niniejszego 

regulaminu. 

2. Uczestnicy składają Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie 

 (załącznik nr 2) 

oraz przetwarzaniu danych osobowych. Oświadczenie  należy wypełnić, podpisać  

i dostarczyć koordynatorowi w dniu konkursu przed jego rozpoczęciem. 

2.  Za przygotowanie i organizację konkursu odpowiedzialny jest organizator: 

      I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, ul. Słowackiego 21. 

3.  Napisane dyktanda pozostają u organizatora konkursu. 

4.  W przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje 

organizator konkursu. 

 

VI. DANE KONTAKTOWE  

 

Koordynator konkursu:  

Joanna Jucha 

joannajucha@onet.eu 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik  nr 1: KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

Załącznik nr 2: ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

 

 

 



 

 

(Załącznik nr 1) 
 
 
 
 
______________ 
    Pieczęć szkoły 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 
 

        I Powiatowe Dyktando z Języka Niemieckiego  

 

 
 
Nazwa szkoły   

 

 

 
Adres szkoły  

  

 

 
Telefon szkoły 

 

 

 
Adres e-mail 

  

 

 
Imię  i nazwisko opiekuna 
 

 

 
Adres e-mail opiekuna     
       

 

 
Imiona  i nazwiska 
uczestników 
 

 

 
                                                                                                          AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Pieczęć i podpis  



 
 
 
(Załącznik nr 2) 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody  
na udział  

w  I Powiatowym Dyktandzie z Języka Niemieckiego  
i przetwarzanie danych osobowych 

  
 

 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/ mojej córki      
 
     ………………………………………………………………………..…….. 
 

w  I Powiatowym Dyktandzie Języka Niemieckiego w bieżącym roku szkolnym  
oraz na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki konkursu zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych. 
 
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1. administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu 
i dane te będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 
2. podanie danych jest dobrowolne, 
3. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 
 
 
 

 

 

_____________     ____________________________________ 
         Data        Podpis składającego oświadczenie 


