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Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego 

dla szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego pn. 

 

„An der KUL ist Deutsch cool!” (2013/2014 - I edycja) 
 

§1 Nazwa 

Konkurs zatytułowany jest: „An der KUL ist Deutsch cool!” (I edycja), w dalszej części Regulaminu 

zwany Konkursem. 

 

§2 Organizator 
1. Konkurs organizowany jest przez Instytut Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II, zwany dalej IFG KUL. 

2. Koordynatorem Konkursu jest mgr Bartłomiej Czop, zwany dalej Koordynatorem. 

 

§3 Zasięg terytorialny i uczestnicy konkursu 
Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. 

 

§4. Przebieg i organizacja konkursu 
Aby wziąć udział w Konkursie, należy do 10.12.2013 roku (wtorek) przesłać wypełniony formularz 

zgłoszeniowy (stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu) na adres podany w §6. Zadania 

konkursowe przygotowywane są na wszystkich etapach przez pracowników IFG KUL, a ich poziom 

zbliżony jest do wymagań egzaminu maturalnego (poziom podstawowy i rozszerzony). 

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach: 

 Etap I (szkolny) – planowany jest na dzień 17.12.2013 roku (wtorek) w szkołach, które wcześniej 

zgłoszą swój udział w konkursie. Etap ten będzie obejmował test leksykalno-gramatyczny i 

rozumienie tekstu czytanego. Zestaw testowy zostanie przesłany dzień wcześniej (t.j. 16.12.2013 r.) 

przez IFG KUL/Koordynatora na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Etap jest w 

całości przeprowadzany przez nauczycieli języka niemieckiego w danej szkole (przygotowanie 

zestawów, nadzór, korekta). Nauczyciele przesyłają do 16.01.2013 roku (piątek) na adres IFG KUL 

lub Koordynatora protokół zbiorczy zawierający informacje o punktach uzyskanych przez 

poszczególnych uczniów. Na podstawie protokołów zbiorczych ze szkół Koordynator i IFG KUL 

ustala ostateczną listę osób zakwalifikowanych do etapu drugiego i przesyła ją do wiadomości 

nauczycielom. 

 Etap II – odbędzie się dnia 19.02.2014 roku (wtorek) o godz. 10.00 w IFG KUL w Lublinie. Na 

etapie drugim sprawdza się: rozumienie tekstu słuchanego (test), sprawność pisania (wypowiedź 

pisemna) oraz wiedzę o krajach niemieckojęzycznych (test). Koordynator wraz z IFG KUL 

sprawdza poszczególne części, tworzy protokół zbiorczy etapu drugiego. Na podstawie protokołu 

zbiorczego z etapu drugiego Koordynator i IFG KUL ustala ostateczną listę osób zakwalifikowanych 

do etapu trzeciego (20 najlepszych osób) i przesyła ją do wiadomości nauczycielom wraz z 

wynikami, które osiągnęli ich uczniowie (w terminie do 10.03.2013). 

 Etap III (finał) – zostanie przeprowadzony w dniu 25.03.2012 roku (wtorek) o godz. 10.00 w IFG 

KUL w Lublinie. Na etapie trzecim oceniana jest sprawność mówienia w języku niemieckim. 

Uczniowie losują jeden zestaw pytań, w którym znajduje się materiał stymulujący do rozmowy z 
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Komisją. Zadaniem ucznia jest ustosunkowanie się wobec problemu i zajęcie stanowiska, stosując 

odpowiednią argumentację w celu uzasadnienia własnych tez. Komisja ocenia wypowiedzi i 

sporządza protokół z części ustnej. Wyniki uzyskane przez uczniów w etapie trzecim sumowane są 

w protokole zbiorczym Konkursu z wynikami uzyskanymi w etapie drugim i ustalana jest ostateczna 

lista rankingowa Konkursu oraz przyznawane miejsca w Konkursie.    

 

 

§5. Komisje Konkursowe 
Komisję Konkursową na pierwszym etapie tworzą nauczyciele języka niemieckiego ze szkół biorących 

udział w konkursie, natomiast na etapach drugim i trzecim pracownicy IFG KUL. 

 

§6 Zgłoszenia 
Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy przesłać faksem, mailem lub pocztą do Koordynatora lub na 

adres IFG KUL z dopiskiem „Konkurs IFG KUL”: 

 

Instytut Filologii Germańskiej 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Al. Racławickie 14 

20-950 Lublin 

faks: 81 4454326 

email: konkursifgkul@gmail.com 

 

§7 Nagrody 

Wszyscy uczestnicy finału otrzymują pamiątkowe dyplomy potwierdzające uczestnictwo w Konkursie. 

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują również nagrody rzeczowe.  

 

§8 Dodatkowe informacje 

1. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, ze względów organizacyjnych, IFG KUL zastrzega sobie 

możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie (w szczególności dotyczących 

przewidzianych nim terminów przeprowadzenia etapów), o których uczestnicy konkursu zostaną 

niezwłocznie poinformowani drogą mailową.  

2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie, uczestnicy konkursu zgodnie z art. 7 pkt 5 w związku z 

art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 

2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie, w celu wykorzystania ich 

na potrzeby konkursu. W szczególności uczestnicy zgadzają się publikację na stronach 

internetowych IFG KUL oraz w lokalnej prasie ich wizerunku (pamiątkowa fotografia wykonana po 

zakończeniu konkursu). 

3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można kierować do koordynatora Konkursu wysyłając maila 

na adres: konkursifgkul@gmail.com 
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Załącznik do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół 

ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego pt. „An der KUL ist Deutsch cool!“ (2012/2013- I 

edycja) 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego 

dla szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego pn. 

„An der KUL ist Deutsch cool!” (2013/2014 - I edycja) 
 

*Nazwa szkoły  
 
 

*Adres szkoły, telefon, 

e-mail 
 
 
 

*Imię i nazwisko 

nauczyciela/nauczycieli języka 

niemieckiego 

 
 
 

*Adres e-mail 

nauczyciela/nauczycieli języka 

niemieckiego 

 
 
 

Numer kontaktowy telefonu 

nauczyciela języka niemieckiego 
 
 
 

* Ilość uczniów biorących udział w 

etapie szkolnym 
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz przekazałam 

/przekazałem go uczniom biorącym w nim udział. 

 

…………………….………………………….. 

(czytelny podpis) 

* dane obowiązkowe 


