KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO „DEUTSCH ist FIT”- I EDYCJA
REGULAMIN KONKURSU
§1
Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych idei
wielojęzyczności i promowanie nauki języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem
kluczowych umiejętności językowych, które są główną częścią składową egzaminów
językowych. Celem konkursu jest w dalszej mierze zachęcenie do uzyskiwania
międzynarodowych certyfikatów językowych poprzez zapoznanie uczniów ze strukturami
egzaminów językowych Instytutu Goethego na poziomie A1 i A2, bowiem konstrukcja testów
konkursowych w trzech częściach (Hörverstehen/Leseverstehen/Schreiben) odpowiada
wymogom tychże egzaminów.
Pierwsza edycja konkursu skierowana jest do uczniów, którzy nie są finalistami czy
laureatami konkursów na wyższych poziomach językowych, lecz do tych uczniów, którzy
opanowawszy materiał klasy 5, 6, 7 czy też ósmej chcieliby zdobyć potwierdzenie swoich
umiejętności uznawane na całym świecie i dające im lepsze szanse na przyszłym rynku
pracy. Konkurs ten ma na celu pokazanie uczniom, w jaki sposób uzyskać powyższy
certyfikat, a tym samym zmotywować ich do nauki języka niemieckiego.
Poziom uczniów zgłoszonych do konkursu nie może być wyższy niż A1/A2 (stosownie do
wybranego poziomu konkursu)
§2
Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach językowych odpowiadających poziomom
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Poziom A1 - dla uczniów w wieku od lat 10 do 16, potwierdzający najbardziej podstawową
znajomość języka. Odpowiada pierwszemu poziomowi (A1) sześciostopniowej skali ESOKJ.
Uczeń posługujący się językiem na tym poziomie potrafi:
 zadawać proste pytania i udzielać na nie odpowiedzi oraz formułować prośby
i reagować na nie.
 pisać o sobie i innych ludziach używając prostych zwrotów i zdań.
 zrozumieć rozmowy i teksty o rzeczach mu znanych.
Poziom A2 - dla uczniów w wieku od lat 12 do lat 16, potwierdzający podstawową
znajomość języka. Odpowiada drugiemu poziomowi (A2) sześciostopniowej skali ESOKJ.
Uczeń posługujący się językiem na tym poziomie:
 rozumie i potrafi stosować zdania i często używane wyrażenia w sytuacjach z życia
codziennego;
 umie się porozumieć w prostych, rutynowych sytuacjach, wymagających jedynie
wymiany informacji na znane i typowe tematy;
 umie opisać w prosty sposób swoje pochodzenie i wykształcenie, bezpośrednie
otoczenie oraz rzeczy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
§3
Głównymi organizatorami konkursu są: Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu akredytowane Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego, Polskie Stowarzyszenie

Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Opole, Małe Centrum Biblioteczne przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Korczaka w Kluczborku, powołane przez Instytut
Goethego w Krakowie. Partnerem przedsięwzięcia jest również Dom Współpracy PolskoNiemieckiej.
§4
Konkurs ma zasięg wojewódzki, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych województwa opolskiego, których poziom językowy odpowiada stosownie
A1 lub A2 - zgodnie z opisem w § 2 niniejszego regulaminu.
W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy przebywali rok i dłużej w krajach
niemieckiego obszaru językowego i uczęszczali tam do szkoły.
W konkursie nie mogą wziąć udziału uczniowie, których poziom językowy przekracza zakres
A1 lub A2 - zgodnie z opisem w § 2 niniejszego regulaminu.
Konkurs odbędzie się jednocześnie w trzech miejscach województwa:
1. Opole - PSP nr 21 ul. Sienkiewicz 4, koordynator Barbara Chyłka/ Danuta Cholewa
difopole@gmail.com
2. Kluczbork - PSP nr 2 ul. Wolności 18, koordynator Elżbieta Wydra,
elzbieta.wydra1@gmail.com
3. Racławice Śl. - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Racławicach Śl, ul. Zwycięstwa
21, 48-250 Głogówek, sgerstenber@poczta.onet.pl - koordynatorzy: Sebastian
Gerstenberg i Agata Makiola.
§5
Terminarz i zasady przeprowadzenia konkursu:
1. Do 11 maja 2018 r. zgłoszenie szkoły (załącznik nr 1), które należy przesyłać mailowo na
adres właściwego koordynatora. Dokładniejsze informacje organizacyjne zostaną
przesłane na adres mailowy szkolnych koordynatorów konkursu.
UWAGA! Zgłoszenie można wysłać tylko do jednego koordynatora, wybierając miejsce,
w którym dana szkoła chce wziąć udział w konkursie.
Każda szkoła może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie trzech uczniów na
każdy z poziomów językowych.
Linki z materiałami pomocnymi w przygotowaniu uczniów na poszczególne poziomy:
A1: http://bit.ly/Ubungsmaterialien_A1
A2: http://bit.ly/Materialy_treningowe_A2
2. 17 maja 2018 r. - konkurs
Konkurs odbywa się w formie pisemnej- czteroczęściowy test. Test przeprowadzają trzy
komisje powołane przez organizatorów.
Czas trwania części pisemnej dla poziomu A1 i A2 wynosi 90 minut. Pierwsze 3 części
nie wykraczają poza przewidziane poziomy językowe A1 i A2. Prace są kodowane, a ich
rozkodowanie nastąpi dopiero po sprawdzeniu.
Pierwsza część testu- zadania sprawdzające rozumienie tekstu ze słuchu.
Druga część testu - zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego.
Trzecia część testu - zadanie sprawdzające opanowanie sprawności pisania.
Czwarta część - zadania sprawdzające zakres leksykalno-gramatyczny.

W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców zastrzega się przeprowadzenie
dodatkowej części ustnej dla wybranych uczniów, która sprawdzi poprawność reakcji
językowej na podstawie podanego materiału, podobnie jak odbywa się to przy
egzaminach językowych IG.
Typy zadań, które mogą się pojawić w teście konkursowym w części HV/LV/Schreiben
zgodne będą ze strukturami egzaminów językowych Instytutu Goethego.
§6
Test zostanie opracowany w oparciu o zakresy tematyczne podane w załączniku numer
2 niniejszego regulaminu. Regulamin wraz z załącznikami do pobrania na stronie
internetowej http://dbg.vdg.pl/
§7
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 25 maja 2018 r. Wszyscy uczniowie otrzymają
dyplomy za uczestnictwo w konkursie, a nauczyciele opiekunowie podziękowania. Werdykt
komisji konkursowej jest ostateczny.
Możliwość wglądu do prac konkursowych przysługuje w godzinach pracy nauczyciela/
koordynatora w danej placówce lub ewentualnie w innym terminie ustalonym wcześniej
z koordynatorem/nauczycielem w danej placówce. Prace konkursowe będą przechowywane
przez miesiąc.
§8
Udział w konkursie i akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
przez organizatorów konkursu oraz na umieszczanie przez organizatorów w Internecie zdjęć
z konkursu. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do podpisania oświadczenia
zgodnie z załącznikiem nr 3 regulaminu konkursu, które należy przekazać komisji przed
rozpoczęciem konkursu. Zgłoszenia szkół niespełniające wymogów formalnych zostaną
odrzucone. Opiekunowie uczniów są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich
podopiecznych podczas trwania konkursu.
§9
Decyzją komisji konkursowej przyznane zostaną stypendia Instytutu Goethego, dzięki
którym wyróżnieni laureaci będą mogli bezpłatnie przystąpić do międzynarodowego
certyfikatu Instytutu Goethego, odpowiednio:
- Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
lub
- Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
O przyznanych nagrodach oraz terminie egzaminu (czerwiec 2018) komisja poinformuje
drogą mailową.

