
                                               

REGULAMIN
IV MIĘDZYSKOLNEGO DYKTANDA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I          WSTĘP
1. Dyktando z języka niemieckiego jest konkursem międzyszkolnym.
2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa „TAK” 
3. Dyktando przeznaczone jest dla uczniów ze szkół podstawowych z klas IV-VIII.
 

II         CELE

 Podnoszenie  poziomu  umiejętności  językowych,  w  szczególności  umiejętności

rozumienia tekstu słuchanego i umiejętności poprawnego zapisu ortograficznego.

 Promowanie dbałości o poprawność języka niemieckiego.

 Zapoznanie  uczniów  z  zasadami  ortograficznymi  i  sprawdzenie  znajomości  tych

zasad.

 Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim.

 Promowanie języka niemieckiego wśród uczniów szkół podstawowych.

 

III       ZAKRES PROGRAMOWY
Zakres  wiedzy  i  umiejętności  oparty  jest  na Podstawie  programowej  nauczania  języków
obcych na poziomie szkoły podstawowej.  Zadania konkursowe obejmują:

 Zakres leksykalny zawarty w programie nauczania i realizowany na lekcjach języka

niemieckiego. Szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 2.

 Znajomość zasad pisowni wyrazów (podwajanie spółgłosek, pisownia przedrostków

i  przyrostków  gramatycznych  w  różnych  częściach  mowy,  pisownia  końcówek
gramatycznych,  pisownia  wyrazów  homofonicznych,  zasady  dotyczące  stosowania
małych i dużych liter, itp.).

IV       ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 Każda  szkoła  biorąca   udział,  powinna  zgłosić  swoich  uczniów  w  Dyktandzie

z  Języka  Niemieckiego  do  15    marca  2019r.  na  karcie  zgłoszenia  (załącznik  1)
i przesłać ją na adres E-mail: dyrekcjaszkoly@szkolatak.pl

 Szkoła  przystępująca  do  udziału  w  Dyktandzie   typuje  do  etapu  maksymalnie

po jednym uczniu z  poziomu klasy  IV, V, VI,  VII,  VIII  zatem maksymalnie  5
uczniów ze szkoły. 



 Dyktando  z  Języka  Niemieckiego  odbędzie  się   5.  kwietnia  2019  r. w  Szkole

Podstawowej „TAK” w Szczecinie ul. Broniewskiego 14A                           

 Po sprawdzeniu wszystkich prac, Organizator sporządza oficjalny protokół i sporządza

listę zwycięzców IV Międzyszkolnego Dyktanda z Języka Niemieckiego.

 Laureatami Dyktanda zostaje trzech uczniów z każdego poziomu. 

 Nazwiska uczniów, którzy  otrzymają  nagrody i  dyplomy zostaną  zamieszczone  na

stronie Szkoły Podstawowej „TAK” oraz wysłane do poszczególnych szkół.

 Ogłoszenie zwycięzców, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się 5 kwietnia. 2019r.

podczas oficjalnej uroczystości zakończenia konkursu w Szkole Podstawowej „TAK”. 

 Organizator  zastrzega,  iż  w  przypadku  gdy  do  konkursu  zgłoszą  się  dwie  szkoły

przysługuje mu prawo odwołania konkursu. 


