
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego 

  

edycja XIII 
  

odbędzie się w środę 19 listopada 2014   

 

o godz.9.30 w sali 20. 

 

 

. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, 
który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci  i 
młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im 
kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem 
objęła Politechnika Wrocławska. Dla każdego uczestnika konkursu przewidziano 
gadżet szkolny. 

http://jersz.pl/contest,2.html
http://jersz.pl/contest,2.html


 

WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW 

  

Wyróżnienia dla uczniów biorących udział w konkursach programu Łowimy Talenty są 
przyznawane na 4 poziomach: 

  

 

1. Dyplom Laureata otrzymuje każdy nagrodzony w konkursie uczeń za 
najwyższe wyniki w danym konkursie. 

2. Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku w konkursie 
otrzyma odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 85% punktów w 
danym konkursie. 

3. Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku otrzyma uczeń, który 
przekroczy próg 80% punktów. 

4. Pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom Uczestnika Konkursu.  

  

  

  



 W konkursie nie ma przegranych.Każdy uczestnik 

otrzyma gadżet szkolny razem z oficjalnymi 
wynikami konkursu. 

  

 NAGRODY DLA LAUREATÓW* 

 Tygodniowy udział  

w Wakacyjnym Obozie Talentów 

Dofinansowany w 100% lub 82% wartości. 

 

  

Bony upominkowe 

do wykorzystania w internetowej księgarni Gandalf.com.pl 

np. o wartości 100 zł, 200 zł lub 250 zł 

PENDRIVE 

  

 

http://www.gandalf.com.pl/


Regulamin konkursu 

1.Organizatorem XIII edycji konkursu DEUTSCHFREUND jest firma 

edukacyjna Łowcy Talentów – JERSZ. 

2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

z podziałem na kategorie wiekowe.  

3.Odpowiedzi zakreślane są na specjalnej karcie odpowiedzi, która po 
zawodach przekazana będzie organizatorowi. Uczeń dostaje tylko jedną 

taką kartę. 

4.Uczestnik konkursu wpłaca po 9zł do koordynatora . 

5.Test konkursowy jest testem   wielokrotnego wyboru (28 zadań z 

odpowiedziami A, B, C, D z których każda może być prawdziwa lub 
fałszywa) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W teście 

wielokrotnego wyboru na starcie uczeń otrzymuje 112 punktów, za 
poprawną odpowiedź 1 punkt, za brak odpowiedzi 0 punktów a za 

błędną -1 punkt. 

6.Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody: 

A) Wakacyjny Obóz Talentów – o wartości 900 zł (w tym 8% 

VAT), 

B) Wakacyjny Obóz Talentów z dopłatą, 

C) nagrody rzeczowe. 

7.Nagrodę w postaci obozu można we własnym zakresie sprzedać 

(przekazać) innej osobie lub zamienić na nagrodę wymienioną w 
punkcie C (informacja o obozie jest dostępna na stronie www.jersz.pl). 

Dyplom laureata otrzymuje każdy nagrodzony uczeń. Odpowiednio 
uczeń, który uzyskał ponad 85% punktów, otrzyma dyplom uznania za 

zdobycie bardzo dobrego wyniku, a uczeń, który przekroczy próg 80% 
punktów, dyplom uznania za zdobycie dobrego wyniku w konkursie.  

8.Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki najpóźniej 8 tygodni po 
konkursie. 

9.Reklamacje należy zgłaszać do dziewięciu tygodni po konkursie, po 

tym terminie materiały konkursowe zostaną zniszczone. 

10.Jeżeli uczeń jest przekonany, że jakieś zadanie (pytanie) testu 

konkursowego jest źle sformułowane i trudno o jednoznaczne 



odpowiedzi powinien to zgłosić do sprawozdania pisanego przez szkolne 

jury konkursu. Wypełnienie karty odpowiedzi jest częścią konkursu. 
Błędne wypełnienie karty nie może być podstawą do reklamacji. 

11.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego 
testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak 

samodzielnej pracy uczestników konkursu, a  w szczególnie rażących 
przypadkach do dyskwalifikacji szkoły. 

12.Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni 

niepełnoletnich uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo 

w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika na potrzeby realizacji konkursu oraz 

opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika w mediach oraz stronach 
internetowych organizatora konkursu w przypadku wytypowania go jako 

laureata. 

Szkolne jury konkursu: 

1. mgr Anetta Wilk-wicedyrektor(przewodnicząca) 

2.mgr Katarzyna Hinc-koordynator konkursu 


