
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE
KATEGORIE III.A

Termín konání: úterý 3. března 2020

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

Kontrola prezence: 8.30–9.00, začátek soutěže v 9.00; 
předpokládaný konec ve 14 hodin

Do krajského kola postupují z okresního kola 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 

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 je B1-B2.
Doporučujeme přípravu s materiály k mezinárodním jazykovým zkouškám Goethe-Institutu nebo Österreichisches 
Sprachdiplom Deutsch.

Vítěz(ka) krajského kola postupuje 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 26. února 2020 na adresu roznavska@ddmolomouc.cz (Dům dětí a mládeže 
Olomouc, pracoviště Rožňavská) v oficiální excelové tabulce. 
Prosíme v kopii také na souteze@ddmolomouc.cz a na fuka@gytool.cz.




