
Konkurs języka niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool!” 
- V edycja - 2017/2018

Instytut Filologii Germańskiej KUL (IFG KUL) ma zaszczyt zaprosić Uczniów liceów i techników
z województwa lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego do udziału w 
V edycji konkursu języka niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool!”

W konkursie są przewidziane następujące nagrody:
1. tablet Lenovo dla Zdobywcy I miejsca
2. trzy indeksy na studia na kierunku filologia germańska w IFG KUL dla Zdobywców I, II i III
miejsca
3. upominki i dyplomy uczestnictwa dla wszystkich Finalistów
4. upominki i pisemne podziękowania dla wszystkich Nauczycieli Finalistów.
Ponadto przewidziane są:
1. pisemne podziękowania dla wszystkich Nauczycieli Uczestników I i II etapu, tak, jak w
przypadku Nauczycieli Finalistów
2. pisemne podziękowania dla wszystkich Dyrektorów Szkół uczestniczących w konkursie
3. listy pochwalne do właściwych kuratorów oświaty informujące o zaangażowaniu Dyrektorów
Szkół, Nauczycieli i Uczniów w konkursie.

W tym roku następuje uproszczenie zasad konkursu. I i II etap odbywa się w Szkołach, jedynie finał
przeprowadzany jest na KUL w Lublinie. Etap I odbędzie się dn. 15 grudnia 2017 r. w godz. 10.00-
11.30 w Szkołach. Obejmuje on test leksykalno-gramatyczny oraz test czytania ze zrozumieniem.
Testy sprawdzane są w Szkołach, a wyniki w protokole zbiorczym przesyłane do dn. 5 stycznia
2018 r. na adres konkursu konkurs5@kul.pl. Lista Uczestników zakwalifikowanych do etapu II
przesyłana jest Nauczycielom do dn. 19 stycznia 2018 r. 

Etap II odbędzie się dn. 28 lutego 2018 r. w godz. 10.00-11.30 w Szkołach. Obejmuje on test
leksykalno-gramatyczny oraz test wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Nauczyciele języka
niemieckiego przeprowadzają test w Szkołach, a następnie do dn. 2 marca 2018 r. przesyłką
poleconą za zwrotnym pokwitowaniem odbioru przesyłają niesprawdzone testy do Instytutu
Filologii Germańskiej KUL, gdzie są one sprawdzane. Lista Uczestników zakwalifikowanych do
etapu III przesyłana jest Nauczycielom do dn. 20 marca 2018 r. 

Etap III (finał) zostanie przeprowadzony dn. 6 kwietnia 2018 r. w IFG KUL w Lublinie. Etap ten
obejmuje test rozumienia ze słuchu i część ustną. W części ustnej Uczniowie losują jeden zestaw
pytań, w którym znajduje się materiał stymulujący do rozmowy z Komisją. Zadaniem Uczestnika
jest zajęcie stanowiska do wylosowanego tematu, przedstawienie odpowiedniej argumentacji i
uzasadnienie swojego zdania. Tego samego dnia ogłaszane są wyniki i wręczane nagrody. 



Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 8 grudnia 2017 r. na adres e-mail konkurs5@kul.pl

Poniżej znajdą Państwo
- regulamin konkursu
- formularz zgłoszeniowy
- formularz protokołu zbiorczego I etapu 
- test leksykalno-gramatyczny i test czytania ze zrozumieniem z I etapu ubiegłorocznego konkursu.
 
Chętnie odpowiemy na ewentualne pytania. Będziemy się bardzo cieszyć z Państwa uczestnictwa w
konkursie.

Eliza Chabros, Lucyna Krzysiak i Marta Pudło
koordynatorki konkursu „An der KUL ist Deutsch cool!”
Instytut Filologii Germańskiej KUL
konkurs5@kul.pl

Sekretariat IFG KUL
poniedziałek- czwartek: 8.30-13.30
tel. + 48 81 445 43 27
fax: + 48 81 445 43 26


