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1.Organizatorem Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadimnazjalnych jest
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
2. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Minister Edukacji Narodowej, Opolskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Opolskiego,
Marszałka Województwa Opolskiego, Starosty Nyskiego, Burmistrza Nysy, Konsulatu
Niemiec w Opolu oraz Centrum Nauki Kopernik.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych województwa
opolskiego oraz powiatu kłodzkiego.
4. Celem konkursu jest:
rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim i kulturą krajów niemieckiego
obszaru językowego;
motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych;
integracja uczniów różnych szkół województwa opolskiego oraz powiatu kłodzkiego
interesujących się językiem niemieckim;
rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej uczniów.
5. Zakresy wymagań konkursu przedmiotowego obejmuje poszerzone treści zawarte w
podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych.
6. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy w bardzo
dobrym stopniu opanowali materiał gramatyczny, leksykalny, wyróżniają się umiejętnością
rozumienia tekstu czytanego i słuchanego oraz posiadają umiejętność wypowiadania się na
tematy z życia codziennego, poprawną wymową, a także posiadają rozległa wiedzę o krajach
niemieckiego obszaru językowego.
Uczestnicy przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka
niemieckiego na poziomie co najmniej B1 według europejskiego opisu biegłości językowej
zalecanej przez Radę Europy.
7. Zgłoszenia mogą być nadsyłane drogą mailową lub za pośrednictwem poczty. Termin
nadsyłania zgłoszeń mija 27 października 2017 r.
8. Przebieg konkursu
Etap I : pisemny
Termin: 15.11.2017
Rodzaj sprawdzianu: pisemny test sprawdzający gramatykę, leksykę oraz rozumienie tekstu
czytanego i słuchanego z elementami realioznastwa. Test przygotowany przez Komisję
Konkursu.

Czas trwania: 90 min
Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Budynek A, ul. Chodowieckiego 4
Wyniki: test sprawdzany jest po zakończeniu części pisemnej przez Komisję Konkursu
Sześciu uczestników, którzy uzyskają największą ilość punktów zostanie zakwalifikowanych
do drugiego etapu - ustnego. W przypadku uzyskania w teście przez uczestników Konkursu
równej ilości punktów, liczba osób zakwalifikowanych może ulec zwiększeniu.
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie podana zaraz po sprawdzeniu testu
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.
Etap II: ustny
Termin: 15.11.2017
Rodzaj sprawdzianu: rozmowa w języku angielskim dotycząca podanego zagadnienia przed
Komisją Konkursu.
Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Budynek A, ul. Chodowieckiego 4
Wyniki: Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystego zakończenia
Konkursu.
10. Dla laureatów Konkursu Języka Niemieckiego przewidziano wiele atrakcyjnych nagród.
Jedna z głównych nagród zostanie ufundowana przez Konsulat Niemiec w Opolu.
11. Z przebiegu Konkursu sporządzony zostanie Protokół Konkursu, który przechowywany
będzie w Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.
12. Kontakt
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa
tel. 77 4090856
e-mail: bwm@pwsz.nysa.pl
Szczegółowych informacji udzielają:
mgr Dagmara Bojda - Biuro Współpracy Międzynarodowej e-mail: bwm@pwsz.nysa.pl

