IX POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
dla uczniów klas trzecich gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych powiatu
jasielskiego.
1.

Konkurs odbędzie się 19 marca 2019 r. o godz. 1000 w budynku II Liceum
Ogólnokształcącego w Jaśle .

2.

Szkoły potwierdzają uczestnictwo w konkursie do 11 marca 2019 r.
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Szkoły lub kierować na adres:
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
ul. Floriańska 24
38-200 Jasło
z dopiskiem „Konkurs języka niemieckiego”

3.

Konkurs jest jednoetapowy - trwa 60 minut.

4.

Zestaw pisemnych zadań opracowują (w oparciu o podstawę programową z języka
niemieckiego w gimnazjum i szkoły podstawowej) odpowiedzialni za konkurs nauczyciele
języka niemieckiego II LO w Jaśle.

5.

Konkurs polega na wypełnieniu testu składającego się z dwóch części:
- Część pierwsza: rozumienie tekstu czytanego,
-

Część druga: słownictwo i gramatyka.

6.

Zadania w teście mogą mieć następującą formę: test wyboru, przyporządkowania, uzupełnianie
luk w zdaniach, tłumaczenie zdań oraz pojedynczych słów.

7.

W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języka niemieckiego z II LO w Jaśle.

8.

Prace uczniów oceniają członkowie komisji.

9.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia konkursu.

10. Laureaci konkursu (miejsca: I, II, III), z zastrzeżeniem pkt 12, otrzymują punkty preferencyjne
w chwili ubiegania się o przyjęcie do II LO w Jaśle oraz uzyskują prawo wpisu uzyskanego
miejsca na świadectwie ukończenia gimnazjum.
11. Laureatem „Powiatowego konkursu języka niemieckiego” może zostać uczeń, który uzyskał
co najmniej 50% możliwych punktów do zdobycia.
Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy konkursu: Iwona Bartoszewicz i Marzena Ochwat
(tel. 13 4463570).
Zapraszamy do uczestnictwa!

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników.
kategorie gramatyczne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

czasowniki regularne i nieregularne
czasowniki zwrotne
czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
czasowniki modalne
rekcja czasowników
formy podstawowe czasowników
rzeczownik w liczbie pojedynczej i mnogiej
rodzajnik określony i nieokreślony
zaimek osobowy
zaimek nieosobowy
zaimek dzierżawczy
przyimki łączące się z III i IV przypadkiem
przymiotnik oraz jego stopniowanie
nazwy państw, narodowości, tworzenie przymiotników od narodowości
rekcja przymiotników
przysłówki czasu
przysłówki miejsca
liczebniki główne i porządkowe
spójniki: und, aber, sondern, ob., denn, dass, weil
przeczenie z „nicht“ i „kein“
czas teraźniejszy Präsenes
czasy przeszłe: Perfekt, Präteritum
czas przyszły Futur I
tryb rozkazujący

tematyka szczegółowa:









moja rodzina
szkoła i zajęcia szkolne
wakacje i podróżowanie
dzień powszedni, codzienne obowiązki
hobby
posiłki
zakupy
pogoda

Pieczątka szkoły

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
IX POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………..
Adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Typ szkoły

DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIA UCZNIÓW.

Opiekun uczniów: ………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych
(imię, nazwisko, miejsce pracy i wizerunek) w materiałach
informacyjnych dotyczących IX Powiatowego Konkursu
Języka Niemieckiego zamieszczanych na stronie internetowej
II LO w Jaśle.

…………………, dnia…………………………. r.

(telefon kontaktowy)

 TAK

 NIE

……………………………………………
(podpis Szkolnego Koordynatora Konkursu)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Floriańska 24 Twoje dane będą przetwarzane w celu organizacji
IX Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego. Informujemy, że






podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów organizacyjnych, wyrażenie zgody na publikację wizerunku nie jest
konieczne,
dane przetwarzane w celu organizacji konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a informacji.
publikowanych nie planuje się usuwać,
dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane innym podmiotom
ani do państw trzecich,
przysługuje Ci prawo do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo do usunięcia
danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W dowolnym momencie możesz też wycofać zgodę na publikację danych,
jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziesz na stronie www.2lojaslo.pl w zakładce RODO.

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika IX Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego
organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

Klasa

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w IX Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego.
 Wyrażam zgodę
 Nie wyrażam zgody*
na publikację danych osobowych mojego dziecka
(imię, nazwisko, miejsce nauki, uzyskany wynik i wizerunek) w materiałach informacyjnych, dotyczących
Konkursu, zamieszczanych na stronie internetowej II LO w Jaśle.

……………………………………………………

* proszę zaznaczyć właściwe

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Floriańska 24 dane Twojego dziecka będą przetwarzane w celu
organizacji IX Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów
organizacyjnych, zgoda na publikację wizerunku nie jest konieczna. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów
prawa, a informacji publikowanych nie planuje się usuwać.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziesz na stronie www.2lojaslo.pl w zakładce RODO.

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika IX Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego
organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

Klasa

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w IX Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego.
 Wyrażam zgodę
 Nie wyrażam zgody*
na publikację danych osobowych mojego dziecka
(imię, nazwisko, miejsce nauki, uzyskany wynik i wizerunek) w materiałach informacyjnych, dotyczących
Konkursu, zamieszczanych na stronie internetowej II LO w Jaśle.

* proszę zaznaczyć właściwe

……………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Floriańska 24 dane Twojego dziecka będą przetwarzane w celu
organizacji IX Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów
organizacyjnych, zgoda na publikację wizerunku nie jest konieczna. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów
prawa, a informacji publikowanych nie planuje się usuwać.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziesz na stronie www.2lojaslo.pl w zakładce RODO.

