REGULAMIN KONKURSU JEZYKA NIEMIECKIEGO " MIT DEM HERZEN BEIM DEUTSCHEN”
Ideą konkursu z Języka Niemieckiego jest zachęcenie uczniów do poszerzania znajomości języka
niemieckiego i motywowanie do dalszego zgłębiania wiedzy o języku i kulturze krajów
niemieckojęzycznych.
1. Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie.
2. 2. Dyrektor Liceum powierza organizacje konkursu mgr Monice Kocoł, mgr Andrzejowi
Bukartykowi oraz mgr Jackowi Kobielskiemu, współpracującemu z III LO.
3. W/w nauczyciele odpowiadają za część merytoryczna i organizacyjną tj.
- przygotowanie zadań konkursowych,
-przygotowanie klucza odpowiedzi i punktacji do zadań,
-kontrolę testów po I etapie oraz poprawę testów po II etapie
-powiadomienie szkół, przyjmowanie zgłoszeń, ,tworzenie list rankingowych,
-zorganizowanie w budynku III LO II etapu konkursu,
-prowadzenie dokumentacji konkursu (protokoły, certyfikaty, itd.),
-przygotowanie i przeprowadzenie uroczystego zakończenia i podsumowania konkursu.
4. Organizatorzy tworzą również komisje konkursowa, która czuwa nad prawidłowym
przebiegiem zawodów. W skład komisji konkursowej mogą też wchodzić inni nauczyciele
zatrudnieni w III LO.
5. Konkurs języka niemieckiego przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, którzy
pragną sprawdzić swój zakres znajomości języka niemieckiego.
6. Zakres programowy konkursu obejmuje wybrane zagadnienia podstawy programowej z
języka niemieckiego dla gimnazjum na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
7. Zakres wymagań obejmuje poziomy Zertyfikat A1 oraz A2.
8. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap odbywa się w gimnazjach w podanym
wcześniej przez III LO terminie, a drugi etap odbywa się w budynku III LO w Tarnowie .
9. W czasie konkursu startujący są zobowiązani do samodzielnej pracy.
10. Punktacja zadań jest podana uczestnikom na arkuszu testowym.
11. Wyniki po pierwszym etapie przekazują gimnazja drogą mailowa w terminie najpóżniej do ok
3 tygodni od daty pierwszego etapu. Wyniki drugiego etapu będą podawane na tablicy
ogłoszeń w III LO lub telefonicznie. Adres emailowy do szkoły: 3lotarnow@wp.pl
12. Oba etapy konkursu mają formę pisemną.
13. Etap I obejmuje ćwiczenia leksykalno-gramatyczne typu: test luk, tłumaczenie fragmentów
zdań, test wyboru, odpowiedzi na pytania.
14. Do II-go etapu przechodzi 30 najlepszych uczestników z etapu I-go.
15. Etap II obejmuje: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia gramatyczno – leksykalne
oraz krótki test wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
16. Uczniowie, biorący udział w II etapie, przybywają do szkoły pod opieką nauczycieli.
17. Tytuł Laureata konkursu „Mit dem Herzen beim Deutschen” uzyskuje 3 najlepszych
uczestników konkursu. Tytuł Finalisty konkursu otrzymuje 7 kolejnych uczestników.
18. Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe. Finaliści otrzymują
dyplomy..
19. O przypadkach wątpliwych nieujętych w regulaminie decydują współprzewodniczący komisji
konkursowej i ich decyzje są ostateczne.

