
 

 SZKOLNE DYKTANDO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
 

 

Regulamin 

I. ORGANIZATORZY  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie , nauczycielka języka 

niemieckiego: Aleksandra Wilińska 

 

II 

. CELE KONKURSU: 

 doskonalenie umiejętności językowych w zakresie pisowni w języku niemieckim na 

      poziomie A1/A2 

 propagowanie nauki języków obcych, 

 

III. ZASADY ORGANIZACJI DYKTANDA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła 

Białego w Chotomowie 

2. Dyktando odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 

 w dniu 17.04.2023 r. o godz.10.40 w sali nr 7. 

3.  Uczniowie zgłaszają chęć udziału w dyktandzie uczącemu ich nauczycielowi języka 

niemieckiego. Uczestników dyktanda obowiązuje znajomość zagadnień leksykalno-

gramatycznych zawartych w podstawie programowej  przedmiotu: język obcy nowożytny 

dla drugiego etapu edukacyjnego. 

 

IV. PRZEBIEG DYKTANDA  

1. Tekst dyktanda będzie tekstem ciągłym zawierającym „luki”, w które będzie należało 

wpisać usłyszany wyraz. Uczniowie usłyszą cały tekst dwa razy. 

2. Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z  żadnych pomocy naukowych, 

porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem  prac, 



korzystać z urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy) oraz 

słowników  itp.  

3. Nie używamy korektora. Błąd przekreślamy i powyżej wpisujemy wyraz poprawnie. 

4. Piszemy czarnym lub niebieskim długopisem. 

5. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać „literami drukowanymi”.  

6. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie 

rozstrzygany na niekorzyść piszącego.  

7. Za wyraz napisany poprawnie uczestnik dyktanda otrzymuje 1 punkt. Jeśli w wyrazie 

jest błąd – 0 pkt. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów  przez najlepszych  

uczestników  o kolejności decydować będzie liczba błędów popełnionych  

w  poszczególnych wyrazach.  

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 21.04.2023 r.  

9. Dla laureatów 3 pierwszych miejsc przewidziane są dyplomy, oceny celujące z języka 

niemieckiego oraz drobne upominki.  

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.  

2. Osoby  łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie, bądź zachowujące się 

niewłaściwie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


