
 
 

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO  DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 
„FIT IN DEUTSCH” 

VII EDYCJA 
REGULAMIN KONKURSU 

 
§ 1 

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów szkół 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 „Fit in Deutsch 1” oraz „Fit in Deutsch 2”, bowiem konstrukcja testów 
konkursowych w trzech częściach (Hörverstehen/Leseverstehen/Schreiben) odpowiada 
wymogom tychże egzaminów. 

§ 2 
Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach językowych odpowiadającym podstawie 
programowej  języka niemieckiego dla szkół gimnazjalnych. 
Poziom A1- dla uczniów gimnazjów, dla których język niemiecki jest drugim językiem obcym. 
Poziom A2- dla uczniów gimnazjów, dla których język niemiecki jest pierwszym językiem 
obcym. 
Organizatorzy mają nadzieję, iż takie zróżnicowania pod względem poziomu językowego 
wpłynie motywująco na uczniów i zachęci również pozytywnie nauczycieli do przygotowania 
uczniów do konkursu. 

§ 3 
Organizatorami konkursu są: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego- 
Oddział Tarnów, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie- Partnera 
Instytutu Goethego w Krakowie, mieszczące się przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. 
Armii Krajowej w Tarnowie oraz MCDN ODN w Tarnowie. 

§ 4 
Konkurs ma zasięg ponadregionalny, adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych 
miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego. 
W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy przebywali rok i dłużej w krajach 
niemieckiego obszaru językowego. Uczniowie przyporządkowani są do konkursu na dany 
poziom językowy w zależności od ilości godzin języka niemieckiego w gimnazjum. 
Uczniowie z 1-2 godzinami języka niemieckiego przyporządkowani są do poziomu 
językowego A1. 
Uczniowie z 3 i więcej godzinami języka niemieckiego w gimnazjum oraz kontynuujący 
naukę języka niemieckiego, jako pierwszego języka obcego są przyporządkowani do 
poziomu językowego A2. 

§ 5 
Termin konkursu ustalono na dzień 6 marca 2015 roku (godz. 10.00), a dokładniejsze 
informacje organizacyjne zostaną przesłane na adres mailowy szkolnych koordynatorów 
konkursu.  

§ 6 
Ostatecznie kartę zgłoszenia udziału w konkursie (załącznik nr 1) należy przesyłać (listowo- 
wymagany podpis i pieczęć dyrektora szkoły) do końca stycznia 2015 roku na adres 
Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie (Al. Solidarności 18, 33-100 
Tarnów) z dopiskiem Konkurs Języka Niemieckiego „Fit in Deutsch”. Każda szkoła może 
wytypować do udziału w konkursie maksymalnie dwóch uczniów na każdy z dwóch 
poziomów językowych. Kryteria wyboru organizatorzy pozostawiają w gestii nauczycieli 
opiekunów z danej szkoły. Równocześnie prosimy o wstępne mailowe zgłoszenie szkół do 
udziału w konkursie na adres mailowy koordynatora konkursu mgr Agnieszki Juśko 
centrumbibl.tarnow@gmail.com do 15 stycznia 2015 r. z podaniem nazwy szkoły, poziomu 
językowego i orientacyjnej liczby uczniów oraz danych nauczycieli przygotowujących do 
udziału w konkursie. 
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§ 7 

Konkurs odbywa się w formie pisemnej- czteroczęściowy test. Test przeprowadza komisja 
powołana przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów. 
Czas trwania części pisemnej dla poziomu A1 wynosi 90 minut, a dla poziomu A2 wynosi 
120 minut. Pierwsze 3 części nie wykraczają poza przewidziane poziomy językowe A1 i A2.  
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 części- zadania sprawdzające zakres leksykalno-gramatyczny. 
W związku z bardzo wysokim poziomem uczestników konkursu w latach ubiegłych (niewielka 
różnica punktowa) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia w części 
leksykalno-gramatycznej testów konkursowych elementów wykraczających poza poziom 
A1/A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców zastrzega się przeprowadzenie 
dodatkowej części ustnej dla wybranych uczniów, która sprawdzi poprawność reakcji 
językowej na podstawie podanego materiału, podobie jak odbywa się to przy egzaminach 
językowych „Fit in Deutsch”. 

§ 8 
Typy zadań, które mogą się pojawić w teście konkursowym w części HV/LV/Schreiben 
zgodne będą ze strukturami egzaminów językowych Instytutu Goethego „Fit in Deutsch 1” 
oraz „Fit in Deutsch 2”. W tym celu odsyłamy na stronę internetową Instytutu Goethego 
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/ft1/deindex.htm gdzie można zapoznać się z typami 
zadań dla poszczególnych poziomów językowych. 

§ 9 
Test zostanie opracowany w oparciu o zakresy tematyczne podane w załączniku numer 2 
niniejszego regulaminu. Regulamin wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej  
PSNJN-Oddział Tarnów http://www.tarnow.deutsch.info.pl/ oraz stronie XVI LO im. Armii 
Krajowej http://www.16lo.tarman.pl (zakładka- Centrum Biblioteczne- konkurs Fit). 
 

§ 10 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 marca 2014 r. Wszyscy uczniowie otrzymają 
dyplomy za uczestnictwo w konkursie, a nauczyciele opiekunowie podziękowania. Werdykt 
komisji konkursowej jest ostateczny.  
Możliwość wglądu do prac konkursowych przysługuje podczas dyżuru opiekuna Centrum lub 
ewentualnie w innym terminie ustalonym wcześniej z opiekunem Centrum. Prace 
konkursowe będą przechowywane przez miesiąc. 

§ 11 
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 prosimy o przesłanie wraz z 
kartą zgłoszenia szkoły. Zgłoszenia szkół nie spełniające wymogów formalnych zostaną 
odrzucone. Opiekunowie uczniów są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich 
podopiecznych na terenie MCDN ODN w Tarnowie podczas trwania konkursu.  
 

§ 12 
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Głównym fundatorem nagród jest 
Instytut Goethego w Krakowie. Ponadto uczniowie, którzy zajmą pierwsze miejsca, 
otrzymują możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatów językowych Instytutu Goethego na 
odpowiednim poziomie językowym tz. „Fit in Deutsch 1” oraz „Fit in Deutsch 2”.  
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Załącznik nr 1 do regulaminu 
 
 

 
 

................................................... 
                                                                   1) miejscowość i data 

 
 

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO  
DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  
„FIT IN DEUTSCH”- VI EDYCJA 

   
 
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY 

 
 
 
2) Nazwa oraz pieczęć szkoły                                                    
 
 
.................................................................................................................................................... 
 
3) Imiona i nazwisko uczniów  REPREZENTYJĄCYCH SZKOŁĘ (poziom językowy) 
 
Poziom A1: ............................................................................................................................... 
 
Poziom A2: ............................................................................................................................... 
 
4) Imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli przygotowującego ucznia/uczniów (podpis 
nauczyciela/ nauczycieli) oraz adres mailowy szkolnego koordynatora konkursu 
 
................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................  
 
O ś w i a d c z a m,  że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem Konkursu Języka 
Niemieckiego dla szkół gimnazjalnych „Fit in Deutsch”  i akceptuję jego warunki. 
 
 
 
................................................................................................................................................... 
 
5)  Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 
 
 
 
.................................................................................................................................................... 

                

 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 2.  

 
ZAKRESY TEMATYCZNE WYMAGANE DO KONKURSU  

„Fit in Deutsch” na obydwóch poziomach 
 

POZIOM JĘZYKOWY A1 (j.niemiecki jako 2 język obcy) 
POZIOM JĘZYKOWY A2 (j. niemiecki jako 1 język obcy lub ze zwiększoną 
ilością godzin). 

 
Person: 

 Name 
 Adresse 
 Telefon 
 Geburtstag 
 Alter 
 Geschlecht 
 Familie 
 Herkunft 
 Schule 
 Aussehen 
 Gewohnheiten/Tagesablauf 

Menschlicher Körper/Gesundheit: 
 Körperteile 
 Körperpflege/Hygiene 
 Befinden 
 Gesundheit/Krankheit 
 Unfall 
 Rauchen/Alkohol 

 
 
Umwelt: 

 Gegend/Stadt/Land 
 (Haus-)Tiere 
 Klima/Wetter 

 
 

Wohnen: 
 Eigenes Zimmer 
 Einrichtung 
 Garten 

 Wohnung 
 

Kommunikationsmittel: 
 E-Mail 
 Internet 
 Telefon 
 Postkarte 

 Brief 

Essen/Trinken: 
 Lebensmittel 
 Mahlzeiten 
 Lokale 

 

Reisen/Verkehr: 
 Verkehrsmittel 
 Ferienziele 
 Reisegepäck 

 Unterkunft 
 

Persönliche Beziehungen: 
 Familie 
 Freunde 
 Lehrer 
 Klassenkameraden 
 Lieblingstiere 

Lernen: 
 Schule/Unterricht 
 Sprachen lernen 
 Prüfungen 

 

Einkaufen: 
 Geschäfte 
 Preise 
 Schulsachen 
 Unterhaltungsmedien 
 Spiele 

Freizeit/Unterhaltung: 
 Hobbys/Interessen 
 Kino/Konzert/Fernsehen/Radio 
 Lesen 
 Sport 
 Ausgehen 
 Feste/Feiern 
 Ferien 



 
 

 
 

Załącznik nr 3. 
 
 

Wzór oświadczenia dla rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w 
konkursie: 

 
Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka ………………..………………………..…….(imię i nazwisko ucznia/uczennicy), 
ucznia/uczennicy …………….…………………………………………...(klasa, szkoła),  do celów 

związanych z udziałem w Konkursie Języka Niemieckiego dla szkół gimnazjalnych                 
„Fit in Deutsch” w roku szkolnym 2014/15. 

Oświadczam, że zapoznałam/em  się z regulaminem Konkursu Języka Niemieckiego i 
akceptuję jego postanowienia. 

 
 

……………………………………………… 
Podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


