
Regulamin Konkursu Językowego dla studentów KUL 
 

JĘZYK NIEMIECKI 
 

I Postanowienia ogólne: 
 

§ 1.  
Uczelniany Konkurs Językowy organizowany jest przez SPNJO w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 
 

§ 2.  
Celem Konkursu jest propagowanie zainteresowania nauką języków obcych oraz 

poznawania szeroko rozumianej kultury krajów niemieckojęzycznych. 
 
 

§ 3.  
Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy studenci Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego z wyjątkiem studentów/absolwentów filologii germańskiej oraz kolegiów 

nauczycielskich,  legitymujący się ważnym dokumentem potwierdzającym status 
studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.. 

 
§ 4.  

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji. 
 
 

§ 5.  
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego.  Termin nadsyłania zgłoszeń mija 6 maja 2015 r. 

 
 

§ 6.  
Przed przystąpieniem do testu tożsamość uczestnika Konkursu będzie 

weryfikowana na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej. 
 
 

§ 7.  
Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia konkursu z języka niemieckiego jest 

co najmniej 10 zgłoszeń. 
 

II Organizacja  Konkursu: 
 

§ 8.  
Konkurs składa się z dwóch etapów. 
 Etap I (eliminacje) polega na rozwiązaniu testu pisemnego, składającego się z kilku 
zadań o charakterze leksykalno - gramatycznym oraz sprawdzających umiejętność 
rozumienia ze słuchu. Test zawiera również elementy wiedzy o krajach 
niemieckojęzycznych. Poziom trudności testu określany jest na A2+/B1 wg kryteriów 
CEF. Czas przewidziany na rozwiązanie testu to 60 min. 
  
  
 
 



Etap II (finałowy)  składa się z części pisemnej oraz części ustnej.  
Do II etapu zostają zakwalifikowane osoby, które w I etapie uzyskały co najmniej 75% 
punktów. Jeżeli próg 75 % zostanie przekroczony przez mniej niż 10 osób, wówczas do II 
etapu kwalifikuje się 10 osób z najlepszymi wynikami.  
 
Laureatami Konkursu zostaną osoby, które w II etapie uzyskają co najmniej 75% 
punktów. Laureaci zostaną zwolnieni z części ustnej egzaminu z języka niemieckiego (z 
maksymalną liczbą punktów, którą przewidują kryteria oceny) na poziomach A2 i B1. 
 
Zwycięzcą/-ami/ Konkursu zostanie/-ą/ osoba/-y/, która/-e/ otrzyma/ją/ co najmniej 
90% punktów w II etapie Konkursu. Zwycięzca/-cy / zostanie/-ą/ zwolniony/-eni/ z obu części 
egzaminu na poziomie B1 z oceną bardzo dobrą. 

 
§ 9.  

Część pisemna II etapu obejmuje dwa zadania. 
 

1) Rozwiązanie testu zawierającego zagadnienia z zakresu historii, kultury oraz 
literatury Niemiec, Austrii, Szwajcarii, przy czym jedno z zadań wykonywane jest 
w oparciu o prezentację  multimedialną.      

 
2) Wykonanie 2 (dwóch) zadań leksykalnych w oparciu o słownictwo z tematyki 

związanej z życiem codziennym, pracą oraz czasem wolnym. 
             Czas przewidziany na rozwiązanie testu to 60 minut. 

 
Część ustna II etapu polega na wygłoszeniu komentarzy do aktualnych zdarzeń z  życia 
naszej uczelni, miasta, regionu, kraju lub świata, na podstawie wylosowanych i 
opatrzonych tytułami ilustracji.  
Czas na przygotowanie: 15 minut. 

 
§10. 

Etap I odbędzie się 11 maja  2015 roku. 
Etap II odbędzie się między 12 a 17 maja 2015 roku (część pisemna oraz część ustna). 
Dokładne miejsca oraz czas rozpoczęcia Konkursu podane będą na stronie SPNJO oraz na 
tablicy ogłoszeniowej SPNJO w Gmachu Głównym.  
 

§ 11. 

Prace konkursowe będą sprawdzone przez Komisję Konkursową, składającą się z 
lektorów SPNJO. 
 

 
§ 12 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie. 


