
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE
KATEGORIE III.A + III.B

Termín konání: pondělí 4. března 2019

Místo konání: Gymnázium Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 (popis cesty – viz www.gytool.cz) 

Kontrola prezence: 8.30 – 9.00, začátek soutěže v obou kategoriích 9.00; 
předpokládaný konec v 15 hodin

Podmínky účasti v kategorii III.A a III.B – viz propozice z MŠMT (prosíme o správné zařazení soutěžícího, při špatném 
zařazení do kategorie následuje diskvalifikace!) 
Zvláště upozorňujeme na podmínky pro zařazení soutěžícího do kategorie III.B (nikoli III.A):
a) žák pobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;
b) žák v rámci školní docházky se učí/se učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném 
jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ) - například navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má 
povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce. 
Dále upozorňujeme na změnu v definici kategorie III.B:
Do kategorie III.B se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem, nebo žáci žijící v bilingvní (dvojjazyčné) 
rodině, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému. 

Do krajského kola postupují z okresního kola v kategorii III.A soutěžící na prvních dvou místech (doporučujeme mít 
v záloze i třetího v pořadí pro případ nemoci účastníka z prvních dvou míst).

Průběh soutěže:

 lexikálně-gramatický úkol – doplňování slov do souvislého textu

 poslech (richtig X falsch, doplňování chybějících údajů, výběr z více možností)

ústní část:

 popis a interpretace obrázku

 rozhovor – argumentace pro a proti (sporné téma, např. bydlení ve městě X na vesnici, dovolená doma X 
v zahraničí, doprava autem X veřejnou dopravou, zákaz kouření ano X ne, nakupování na internetu X 
v obchodě apod.)

 domlouvání společného programu (v kategorii III.B formou fiktivního telefonického rozhovoru)

Jednotlivé úkoly se netýkají konkrétních témat (soutěžící tedy nedostanou monotematickou otázku např. k tématu 
cestování), rozsah slovní zásoby vychází ze všeobecných okruhů daných Evropským referenčním rámcem:
Person, Menschlicher Körper/Gesundheit/Körperpflege, Wohnen, Orte, Tägliches Leben, Essen und Trinken, 
Erziehung/Ausbildung/Lernen, Arbeit und Beruf, Geschäfte/Handel/Konsum, Dienstleistungen, Natur und Umwelt, 
Reisen und Verkehr, Freizeit und Unterhaltung, Medien und moderne Informationstechniken, Gesellschaft, 
Beziehungen zu anderen Menschen und Kulturen.  

Očekávaná úroveň jazykových znalostí v kategorii III.A je B1-B2.
Doporučujeme přípravu s materiály k mezinárodním jazykovým zkouškám Goethe-Institutu nebo Österreichisches 
Sprachdiplom Deutsch.

Vítězové obou kategorií krajského kola postupují do národního kola. V případě rovnosti bodů ve výsledkové listině 
rozhoduje počet bodů v ústní části; nebude-li rovnost bodů odstraněna, rozhodne počet bodů v poslechu.

Prosíme vyučující, jejichž soutěžící žáci mají speciální vzdělávací potřeby (např. dysgrafie, dyslexie), aby nás na tuto 
okolnost s předstihem upozornili z důvodu uzpůsobení podmínek soutěže.

Přihlášky prosím posílejte do středy 27. února 2019 na adresu roznavska@ddmolomouc.cz (Dům dětí a mládeže 
Olomouc, pracoviště Rožňavská) v oficiální excelové tabulce. (V případě kategorie III. A jde o výsledkovou listinu a 
zasílá ji garant z jednotlivých okresů – včetně počtu účastníků ŠK a OK, u jednotlivců v kategorii III.B vysílající škola –
opět v oficiální excelové tabulce).
Prosíme v kopii také na souteze@ddmolomouc.cz a na fuka@gytool.cz.  




