
 

 

 

 

III Wojewódzkie Dyktando Języka Niemieckiego  

dla uczniów Gimnazjum 

w roku szkolnym 2018/2019 

    

Termin konkursu: 29.03.2019 roku (piątek), godz. 12:00 

 

Regulamin konkursu 

 
I. Zagadnienia ogólne 

1. XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie organizuje Dyktando 
Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum. 

2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń gimnazjum, który chciałby dokonać samooceny 
własnych możliwości, jest szczególnie zainteresowany językiem niemieckim i kontynuowaniem 
jego nauki w liceum. 

 
II. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum.  
 

III. Cele konkursu 
1. Popularyzacja i pogłębianie znajomości języka niemieckiego, szczególnie w zakresie poprawnej 

pisowni. 
2. Rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i kulturą krajów obszaru niemieckojęzycznego. 
3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności 

językowych. 
4. Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych. 
5. Wyrabianie nawyku zdrowej rywalizacji. 
6. Rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, np. kontrolowanie 

procesu własnego uczenia się. 
7. Wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów. 

 
IV. Stopnie konkursu 

1. Konkurs przebiega jednoetapowo. 
 

V. Warunki uczestnictwa 
1. W konkursie uczestniczą chętni uczniowie gimnazjum uczący się języka niemieckiego w szkole 

lub poza nią. 



2. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są przez Szkolną Komisję Konkursową XII 
Liceum Ogólnokształcącego drogą pocztową, elektroniczną lub za pomocą faxu do 
27.03.2018r. (karta zgłoszenia – załącznik nr 1 oraz zgoda rodziców na publikację danych 
osobowych – załącznik nr 2 do pobrania na stronie internetowej szkoły: 
www.akademickie.olsztyn.pl ). 

3. Każda szkoła ma prawo zgłosić do dyktanda maksymalnie 10 uczniów.  
 

VI. Przebieg konkursu 
1. Za organizację i przebieg konkursu odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 

 
Przewodnicząca Komisji: Joanna Lorych-Duchiewicz 
Członek Komisji: Sylwia Pochmara -Hahnkamp 
Członek Komisji: Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego 

2. Do zadań Komisji należy: 

a) przygotowanie tekstu dyktanda oraz nagrania na płycie CD, 
b) przygotowanie kryteriów oceniania wraz ze szczegółową punktacją, 
c) nadzór nad prawidłowym przebiegiem dyktanda, 
d) ocena prac, 
e) sporządzenie protokołu, 
f) ogłoszenie wyników. 

3. Uczestnicy piszą dyktando przygotowane przez organizatorów, które polega na uzupełnieniu 
50 luk wyrazowych w autentycznym tekście niemieckim.  

4. Treść dyktanda odtwarzana jest trzykrotnie z płyty CD.  
5. Przy drugim odtwarzaniu tekst czytany jest wolno i z przerwami. 
6. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy, ani porozumiewać się z innymi 

uczestnikami. 
7. Nie dopuszcza się pisania tekstu drukowanymi literami. 
8. Prace zostaną sprawdzone przez komisję konkursową.  
9. Wszelkie wątpliwości związane z pisownią zostaną rozstrzygnięte na podstawie „Duden – Die 

deutsche Rechtschreibung”, wydanie aktualne. 
10. Na początku etapu każdy uczestnik otrzymuje 50 punktów. 
11. Za błędnie napisany lub opuszczony wyraz odejmuje się 1 punkt bez względu na liczbę błędów 

popełnionych w tym wyrazie. 
12. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez najlepszych uczestników o kolejności 

decydować będzie liczba błędów popełnionych w poszczególnych wyrazach. 
13. Nieczytelny lub niejednoznaczny zapis będzie rozstrzygany na niekorzyść ucznia. 
14. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu. 
15. Wyniki ustalone przez Szkolną Komisję Konkursową są ostateczne. 
16. Po zakończeniu konkursu XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie zastrzega sobie prawo do 

opublikowania nazwisk zwycięzców i umieszczenia listy nagrodzonych osób na stronie 
internetowej szkoły. 
 

VII. Nagrody 
 
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a dla zdobywców I, II i III 

miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe. 
 
 
 
 



VIII. Termin i miejsce konkursu 
 
1. 29.03.2019 roku (piątek), godz. 12:00; XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga 

Dietrichów w Olsztynie, ul. Bałtycka 4. 
 
 

IX. Postanowienia końcowe 
1. Uczniowie do dyktanda przystępują dobrowolnie. 
2. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do dyktanda w wyznaczonym dniu 

nie przewiduje się dodatkowego terminu. 
3. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom dyktanda w czasie dojazdu do miejsca 

przeprowadzenia dyktanda oraz powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której 
uczęszcza uczeń. 

4. Treść dyktanda do czasu rozpoczęcia konkursu stanowi tajemnicę służbową. 
5. Uczeń może przystąpić do dyktanda przekazując komisji druk zgody rodziców (opiekunów) na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). 
6. Wejście na salę konkursową będzie możliwe po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej. 
 

X. Dane kontaktowe 
 

XII Liceum Ogólnokształcące im. Georga i Marii Dietrichów 
ul. Bałtycka 4 
10-136 Olsztyn 

 
Tel./fax: 89 527 64 31 
 
Email: sekretariat@akademickie.olsztyn.pl  

 


