REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
„MEISTER DER RECHTSCHREIBUNG”
I. Zagadnienia ogólne:
1. Konkurs Ortograficzny z języka niemieckiego „Meister der Rechtschreibung”
organizowany jest przez Agnieszkę Dziełak - nauczycielkę języka niemieckiego w ZSP
w Myszyńcu.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas ZSP w Myszyńcu.
3. Informacje o konkursie: regulamin i wyniki będą publikowane na stronie internetowej
szkoły: zspm.hg.pl
II. Cele konkursu:
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.
2. Sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w niemieckim tekście
pisanym.
3. Promowanie nauki języka niemieckiego.
III. Etapy:
1. Konkurs jest 1-etapowy.
2. Zgłaszać się należy do A. Dziełak. Termin do 15.06.2015r. (poniedziałek).
3. Tekst dyktanda będzie dotyczył tematu „Essen und Trinken”.
4. Konkurs przeprowadzi nauczycielka języka niemieckiego – A. Dziełak dnia 16.06.2015r.
(wtorek). Czas trwania konkursu - godz. 11:45 – 12:30.
IV. Przebieg dyktanda i ocena:
1. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać
się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich
urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.).
2. Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
3. Podczas weryfikacji oceniana będzie prawidłowa pisownia i interpunkcja (określenia
niemieckie będą podawane przez nauczycielkę).
4. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany
na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
Również w poprawkach nie wolno używać liter drukowanych.
5. Treść dyktanda zostanie odczytana dwukrotnie, między 1 a 2 czytaniem nastąpi 2 min.
przerwa.
6. Jako poprawna oceniana jest tylko nowa pisownia.
7. Uczniowie nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną
wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie dyktanda decyzję o wykluczeniu podejmować
będzie organizatorka przeprowadzająca konkurs.
8. Ocena prac odbywać się będzie wg następujących zasad: za każdy błąd interpunkcyjny
uczestnik otrzymuje 0,5 punktu karnego; za każdy błąd w pisowni uczestnik otrzymuje 1
punkt karny. Jedno słowo może zawierać więcej niż jeden błąd w pisowni.
9. Zwycięzcą dyktanda jest osoba o najmniejszej ilości punktów karnych. Kolejne miejsca
zajmują osoby o większej w kolejności ilości punktów karnych.

V. Ogłoszenie wyników i nagrody:
1. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18.06.2015r. a wręczenie nagród podczas zakończenia
roku szkolnego.
2. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
Miejsca I-III nagrodzone zostaną pozycjami książkowymi oraz gadżetami ufundowanymi
przez wydawnictwa językowe.
Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizatorka
konkursu - A. Dziełak

