Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
1. Terminarz
Etap pierwszy: 3. 11. 2017 r. o godz. 10.00
Etap drugi: eliminacje pisemne 12.01.2018 godz. 10
eliminacje ustne najpóźniej 15.02.2018
etap trzeci: 23-25.03. 2018
2.Opis przebiegu olimpiady
a) eliminacje pisemne 2. etapu odbędą się w szkołach. Czas trwania – dwie
godziny lekcyjne. Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy
zostaną przesłane przez Dyrekcje szkół listami poleconymi do właściwego okręgu
(patrz zakładka: „struktura terytorialna”). Nadesłane testy zostaną poprawione i
zweryfikowane przez członków Komitetów Okręgowych, następnie Sekretarze
Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do
eliminacji ustnych ( zdobyli co najmniej 85% punktów w teście ) oraz o terminie i
miejscu
eliminacji
ustnych.
b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach
w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie
później, niż 15. lutego.
Finał 40. OJN – odbędzie się w dniach w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków
Obcych i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu tematycznego z literatury i historii
dostępny na stronie:
http://www.ojn.wsjo.pl/szczegolowy-zakres-tematyczny/
3.
Elementy motywacyjny, zachęcający uczniów do wzięcia udziału
UPRAWNIENIA
FINALISTÓW
I
LAUREATÓW:
a) Laureaci i finaliści otrzymują z języka niemieckiego ocenę celującą na koniec roku
szkolnego,
b) Laureaci i finaliści Olimpiady, będący uczniami szkół podstawowych i gimnazjów,
są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego z języka
niemieckiego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.
Podstawę zwolnienia stanowi zaświadczenie Komitetu Głównego, wydane zgodnie ze
wzorem
MENiS
(zał.
do
rozp.
z
29
stycznia
2002
r.),
c) Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
Prawo to przysługuje także wtedy, gdy język ten nie był nauczany w danej szkole. Na
świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o uzyskanym tytule laureata lub
finalisty, a zamiast wyniku egzaminu maturalnego wpisuje się „zwolniony” – § 56,
d) Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego. W
tym przypadku zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej – § 27
Zał. Nr 1.
4.

Adres strony głównej olimpiady
http://www.ojn.wsjo.pl/

5.

Koordynator olimpiady: dr Marta Szreiber

