
X TRÓJMIEJSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2018/2019

POD PATRONATEM KONSULATU GENERALNEGO RFN W GDAŃSKU

REGULAMIN KONKURSU 

I. CELE KONKURSU

Konkurs jest kierowany do uczniów wszystkich klas trójmiejskich szkół ponadgimnazjalnych.

Jego celem jest:

 rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim

 motywowanie  ich  do  samodzielnej  pracy  nad  doskonaleniem  różnych  sprawności

językowych

 motywowanie  szkół  do  podejmowania  różnorodnych  działań  w  zakresie  pracy  

z  uczniem  zdolnym

 popularyzacja i podnoszenie poziomu nauczania języka niemieckiego 

 poszerzenie oferty konkursowej

 stwarzanie szansy do współzawodnictwa,   a przede wszystkim wspomaganie uczniów w 

praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy 

II. ORGANIZATOR

Edyta Smolińska - Gdańskie Liceum Autonomiczne 

Agata Taźbierska – III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni 

III. PATRONAT HONOROWY

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W GDAŃSKU

IV. ZAKRES TREŚCI 

Zagadnienia kształcenia językowego określone obowiązującymi programami nauczania, a w etapie

międzyszkolnym mogące wykraczać poza podstawę programową. 

V. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Pierwszy  etap  –  konkurs  szkolny- polega  na  rozwiązywaniu  testu  językowego  i  naniesieniu

odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

Drugi etap – konkurs międzyszkolny - polega na rozwiązywaniu testu językowego zawierającego

zadania zamknięte i otwarte  i naniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 



Testy zarówno z pierwszego jak i drugiego etapu mogą zawierać elementy wiedzy kulturoznawczej.

VI. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

1. W etapie szkolnym mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie. Szkolna Komisja Konkursowa

wysyła drogą elektroniczną zgłoszenie szkoły do konkursu – do dnia  30 listopada 2018 roku,  a

następnie przeprowadza test w swojej szkole w terminie podanym przez organizatora. Wymagany

próg do zakwalifikowania się do 2-go etapu wynosi 75% całego testu. W przypadku nieuzyskania

przez uczniów wskazanego progu, do etapu międzyszkolnego decyzją Organizatora może przejść 1-

2 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w szkole.

2.  By  zwiększyć  potencjalne  szanse  wszystkich  uczestników  konkursu  organizator  ustala,  że

zwycięzca ostatniej edycji konkursu może przystąpić do kolejnej edycji po rocznej przerwie.

  

3. Zgłoszenie szkoły oraz listę uczniów wytypowanych do 1-go etapu zgłasza nauczyciel-opiekun

na adres: smolinska.edyta@gfo.pl 

VII. DOSTARCZENIE TESTÓW (z kartą odpowiedzi i kluczem)

Organizator układa i wysyła drogą elektroniczną do zgłoszonych szkół zadania konkursowe do 1.

etapu wraz z kartą odpowiedzi i kluczem. Zadania do momentu rozpoczęcia konkursu są poufne.

Szkolna Komisja Konkursowa powiela wymaganą ilość testów oraz kart odpowiedzi.

VIII. HARMONOGRAM

1.

Ostateczny termin zgłoszenia szkoły do konkursu 30 listopada 2018

Etap szkolny konkursu 7 grudnia 2018

Nadsyłanie wyników etapu szkolnego do 20 grudnia 2018

Etap finałowy 27 marca 2019

2. Dokładny termin etapu szkolnego i finałowego organizator potwierdzi drogą elektroniczną. 

Organizacją  konkursu  i  sprawdzeniem  testów  etapu  szkolnego  zajmuje  się  powołana  przez

Dyrektora Szkolna Komisja Konkursowa. Wyniki wszystkich uczniów biorących udział w etapie

szkolnym należy przesłać do organizatora do dnia 20 grudnia 2018 roku.

Organizator informuje drogą mailową, kto z uczniów  zakwalifikował się do 2. etapu.

Drugi- finałowy etap konkursu  oraz rozdanie nagród odbędą się  27 marca 2019 w Gdańskim

Autonomicznym Liceum.

mailto:smolinska.edyta@gfo.pl


3. O zwycięzcach decyduje Organizator,  biorąc pod uwagę liczbę zdobytych przez uczestników

punktów  podczas  drugiego  etapu  konkursu.  Organizator  ogłasza  na  stronie  internetowej

www.gla.gfo.pl oraz   www.lo3.gdynia.pl wyniki drugiego etapu konkursu.

IX. WSZELKIE REKLAMACJE NALEŻY ZGŁASZAĆ: 

1) do właściwej  szkolnej  komisji  konkursowej,  jeżeli  przedmiotem reklamacji  jest  przebieg lub

wyniki testu pierwszego etapu konkursu

2) do organizatorów, jeżeli przedmiotem reklamacji jest przebieg lub wyniki testu drugiego etapu

konkursu, 

przy czym w obu przypadkach reklamacje należy złożyć w formie pisemnej lub drogą elektroniczną

w  ciągu  trzech  dni od  dnia  ogłoszenia  odpowiednio  wyników  pierwszego  lub  drugiego  etapu

konkursu. Rozstrzygnięcia reklamacji dokonane odpowiednio przez szkolną komisję konkursową i

organizatorów są ostateczne.  Rozstrzygnięcie reklamacji winno nastąpić w terminie 3 dni od daty

jej otrzymania.

W przypadku  powzięcia  przez  organizatorów  wiadomości  wskazujących  na  brak  samodzielnej

pracy uczestników konkursu, organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji poszczególnych

uczestników konkursu lub całej szkoły.

X. NAGRODY

Nagrodzone w konkursie zostaną 3 pierwsze lokaty.

Wszyscy uczestnicy etapu międzyszkolnego otrzymają ponadto dyplomy uczestnictwa.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu przed lub w

trakcie postępowania konkursowego, zawiadamiając o powyższym szkolne komisje konkursowe.

2. Wszelkie kwestie nieuregulowane lub wątpliwe, rozstrzygane będą przez organizatorów.

3. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania konkursu w uzasadnionych przypadkach.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.  Przetwarzanie  przez  organizatora  wizerunku  uczestnika  konkursu  będzie  się  odbywało  na  podstawie

zgody  rodzica/opiekuna  prawnego  na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestnika  konkursu  przez

organizatora konkursu  w celu udokumentowania X edycji TKJN, w szczególności poprzez publikację

zdjęć na stronie internetowej szkół organizujących konkurs.

(formularz zgody) 

http://www.lo3.gdynia.p/
http://www.gla.gfo.pl/
http://www.gla.gfo.pl/


Wszelkich informacji udzielają organizatorzy:

Edyta Smolińska : smolinska.edyta@gfo.pl

Agata Taźbierska:  g  agatekxx@wp.pl

mailto:brygida.pacula@gmail.com
mailto:smolinska.edyta@gfo.pl

