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Łódź, 08.01.2019  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi zaprasza Państwa oraz uczniów Państwa szkoły do udziału w  

„Diktatprofi - IX Dyktandzie Języka Niemieckiego” 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

etap szkolny – 1 lutego 2019r. w macierzystej szkole, 

etap finałowy – 15 marca 2019r. w VIII LO im. Adama Asnyka, ul. Pomorska 105 w Łodzi. 

 

Szkoły, które chcą wziąć udział w dyktandzie, prosimy o przesłanie zgłoszenia (załącznik 1) wraz  

z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych (załącznik 3) w nieprzekraczalnym terminie  

do 25 stycznia 2019r. na nasz adres elektroniczny biblioteka@8lolodz.eu . 

 

Harmonogram przebiegu konkursu: 

30 stycznia 2019r. zostanie przesłany na adres mailowy zgłoszonych szkół 

tekst dyktanda do powielenia dla uczestników wraz  

z instrukcją sprawdzania prac i wzorem protokołu 

1 lutego 2019r. o godzinie 10.00 odbędą się eliminacje szkolne. Nauczycieli opiekunów 

prosimy  

o sprawdzenie prac pod kątem błędów ortograficznych 

zgodnie z instrukcją. 

Do 8 lutego 2019r. należy przesłać protokół etapu szkolnego na adres 

biblioteka@8lolodz.eu (załącznik 2). 

1 marca 2019r. na stronie internetowej 8lolodz.edupage.org w zakładce 

„olimpiady i konkursy” pojawi się lista uczestników 

zakwalifikowanych do finału. 

15 marca 2019r. o godzinie 12.00 odbędzie się konkurs finałowy w VIII LO im. Adama 

Asnyka  

w Łodzi. 

30 marca 2019r., o godzinie 11.00 w VIII LO odbędzie się spotkanie wszystkich finalistów, 

ogłoszenie listy laureatów,  rozdanie nagród i uroczyste 

podsumowanie konkursu. 
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Regulamin „Diktatprofi - IX Dyktanda Języka Niemieckiego” 

organizowanego przez VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi 
 

I WSTĘP 

 Organizatorem „Diktatprofi - IX Dyktanda Języka Niemieckiego” jest VIII LO im. Adama 

Asnyka w Łodzi. 

 Dyktando przeznaczone jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych.  

 

II CELE 

 Podnoszenie umiejętności językowych, a w szczególności poziomu kompetencji w zakresie 

pisowni w języku niemieckim. 

 Rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim. 

 Wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów. 

 

III ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a. Etap szkolny – szkoła przystępująca do konkursu przeprowadza wewnętrzne eliminacje  

i przesyła protokół z wynikami organizatorom konkursu (załącznik 2) oraz oświadczenia 

rodziców/opiekunów (załącznik 3) 

b. Etap finałowy – biorą w nim udział najlepsi uczestnicy etapu szkolnego wyłonieni  

na podstawie przesłanych protokołów etapu szkolnego. 

 

IV PRZEBIEG KONKURSU 

1. Harmonogram konkursu: 

 

a. 25 stycznia 2019r. –  ostateczny termin zgłoszenia szkoły do konkursu, 

b. 30 stycznia 2019r. – termin przesłania na adres mailowy zgłoszonych szkół tekstu 

dyktanda do powielenia dla uczniów wraz z instrukcją sprawdzania prac, 

c. 1 lutego 2019r.,  godz. 10:00 – etap szkolny w szkołach macierzystych, 

d. 8 lutego 2019r. - termin przesłania protokołu etapu szkolnego na adres  

biblioteka@8lolodz.eu (załącznik 2), 

e. 1 marca 2019r. – termin opublikowania na stronie internetowej 8lolodz.edupage.org 

w zakładce „olimpiady i konkursy” listy uczestników etapu finałowego, 

f. 15 marca 2019r.,  godz. 12:00 - etap finałowy w VIII LO im. Adama Asnyka  

w Łodzi, 

g. 30 marca 2019r., godz. 11:00 - uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie 

nagród w VIII LO. 

 

2. Zasady ogólne 

a. Uczestnicy etapu szkolnego i finałowego piszą dyktando przygotowane przez 

organizatorów konkursu. Nauczyciel języka niemieckiego przeprowadzający 

eliminacje konkursowe odczyta tekst pierwszy raz wolno w całości, drugi raz wolno 

z podziałem na zdania (także z podziałem zdań złożonych) i trzeci raz ponownie  

w całości. 

b. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy ani porozumiewać się 

z innymi uczestnikami. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie luk w słuchanym 

tekście lub/i zapisanie podyktowanych zdań. 

c. Należy pisać długopisem albo piórem. Nie wolno pisać ołówkiem ani używać 

korektora. 

d. Nie dopuszcza się pisania drukowanymi literami. 
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e. Prace zostaną sprawdzone odpowiednio przez nauczyciela opiekuna, a w etapie 

finałowym przez komisję organizacyjną. Wszelkie wątpliwości dotyczące pisowni 

będą rozstrzygnięte na podstawie ostatniego wydania słownika „Duden - Die 

deutsche Rechtschreibung”. 

 

3. Kryteria oceny 

a. Prace będą oceniane pod kątem błędów ortograficznych, wyrazów opuszczonych, 

nieczytelnych.  

b. Nieczytelny zapis będzie rozstrzygany na niekorzyść ucznia – każdy nieczytelny 

wyraz jako wyraz opuszczony. 

c. Prace z najmniejszą ilością błędów pozwolą uczestnikom etapu szkolnego 

zakwalifikować się do etapu finałowego. Prace z najmniejszą ilością błędów 

pozwolą uczestnikom etapu finałowego otrzymać tytuł Erster Diktatprofi, Zweiter 

Diktatprofi, Dritter Diktatprofi.  

 

V NAGRODY 

Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w etapie 

finałowym, natomiast ich nauczyciele – podziękowania za przygotowanie do konkursu. 

Osoby, które uzyskają w etapie finałowym najlepsze wyniki otrzymają odpowiednio tytuły: Erster 

Diktatprofi, Zweiter Diktatprofi, Dritter Diktatprofi oraz nagrody rzeczowe. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w „IX Dyktandzie Języka Niemieckiego” jest dobrowolny i przystąpienie do niego 

jest równoznaczne z przyjęciem w pełni postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest możliwe jedynie dla uczniów, których 

rodzice/opiekunowie prawni wrazili pisemna zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik 3). 

3. Za przygotowanie i organizację dyktanda odpowiedzialna jest komisja organizacyjna  

w składzie: Aneta Organiściak – Samecka i Monika Szymanek. 

4. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele opiekunowie, którzy zgłoszą uczniów 

do udziału w konkursie. 

5. Siedzibą komisji organizacyjnej „IX Dyktanda Języka Niemieckiego” jest VIII LO im. 

Adama Asnyka w Łodzi, ul. Pomorska 105. 

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem biblioteka@8lolodz.eu oraz numerem 

telefonu: 42/678 - 65 - 22 wew. 38 

 

Załączniki: 

 

Załącznik 1: KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

Załącznik 2: PROTOKÓŁ ETAPU SZKOLNEGO 

Załącznik 3: OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 
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(Załącznik 1) 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 

 

„Diktatprofi - IX Dyktando Języka Niemieckiego” 

 

 
Nazwa szkoły:  ___________________________________________________ 

Adres szkoły:   ___________________________________________________ 

Telefon szkoły: ___________________________________________________ 

Fax szkoły:  ___________________________________________________ 

Adres e-mail:  ___________________________________________________ 

 

Nazwisko nauczyciela opiekuna:   __________________________________ 

Adres e-mail nauczyciela opiekuna:             __________________________________ 

Liczba uczestników etapu szkolnego: __________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(Załącznik 2) 

 

 
PROTOKÓŁ ETAPU SZKOLNEGO 

 

 

„Diktatprofi - IX Dyktando Języka Niemieckiego” 

 

 
Nazwa szkoły:  ___________________________________________________ 

Adres szkoły:   ___________________________________________________ 

Telefon szkoły: ___________________________________________________ 

Fax szkoły:  ___________________________________________________ 

Adres e-mail:  ___________________________________________________ 

 

Etap szkolny został przeprowadzony dn. 01.02.2019 roku, a jego uczestnicy osiągnęli następujące 

wyniki: 

 

 Imię i nazwisko uczestnika Ilość błędów (wyrazów 

opuszczonych, 

nieczytelnych i z błędami 

ortograficznymi) 

Nauczyciel prowadzący 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

(Załącznik 3) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

„Diktatprofi - IX Dyktando Języka Niemieckiego” 
 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, ul. Pomorska 105 90-225 Łódź; 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia „Diktatprofi - IX Dyktando Języka Niemieckiego” 

3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa; 

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od przeprowadzenia „Diktatprofi - IX Dyktando Języka Niemieckiego” 

5) każdemu przysługuje prawo do: 

 dostępu do jego danych, 

 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 przenoszenia danych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie. 

 

6) dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego; 

 

Dane autora pracy: 

imię i nazwisko …………………………………………………………………… 

 

nazwa szkoły ……………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: imię i nazwisko, nazwa szkoły 

przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź w celu 

przeprowadzenia konkursu „Diktatprofi - IX Dyktando Języka Niemieckiego” 

 

…………………………………………………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: imię i nazwisko, nazwa szkoły 

na stronie internetowej VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Łodzi 

https://8lolodz.edupage.org/ w celu przeprowadzenia i udokumentowania konkursu 

„Diktatprofi - IX Dyktando Języka Niemieckiego” 

…………………………………………………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 


