CANGURUL LINGVIST – GERMANĂ
REGULAMENTUL FAZEI a II-a
13 MAI 2017
!!!!! Această probă se susține doar în centrul din București - Colegiul Național Sf. Sava - Str. G-ral Berthelot,
Nr. 23, Sector 1
Testele din faza a II-a pentru Cangurul Lingvist – Germană sunt structurate astfel:





Testul Kleines K. - se acordă 10 puncte din oficiu
Testul Junges K. - se acordă 20 puncte din oficiu
Testul Graues K. - se acordă 30 puncte din oficiu
Testul Rotes- Nu se sustine

Testele sunt alcătuite din itemi oferiți de ÖSD (proba scrisa și proba de audiție) și 15 itemi IDEE.
ATENȚIE! LA ACEASTĂ FAZĂ ELEVII VOR AVEA ȘI O PROBĂ DE AUDIȚIE.
Fiecare răspuns corect valorează 1 punct.
La itemii ÖSD, nu sunt penalizate răspunsurile incorecte.
ATENȚIE!!! Dintre cei 15 itemi IDEE propuși, se punctează doar primii 10 la care elevul a dat un
răspuns, corect sau greșit. Se pierd 0,25 puncte pentru fiecare răspuns incorect. Dacă bifaţi
„Sigur“, obţineți 1,25 puncte pentru răspuns corect, dar pierdeți 0,75 puncte pentru răspuns
greșit.
OPȚIUNEA “SIGUR” ESTE VALABILĂ PENTRU TOATE NIVELURILE, INDIFERENT DE CLASĂ.
Timpul efectiv de lucru este de 75 de minute din momentul primirii subiectelor.
Nu se admit contestații pe subiectele și grila de răspunsuri ÖSD.
Elevii invitați la faza a II-a trebuie să prezinte, la intrarea în sălile de concurs, următoarele acte: carnet de note cu
fotografie, vizat pe anul școlar în curs / carte de identitate / pașaport și adeverință de la școala de proveniență
(semnată și ștampilată), care să ateste clasa și modalitatea de studiu a limbii germane. Nu sunt admiși la proba
de baraj elevii care studiază această limbă la secția maternă.
Concurenții care nu prezintă documentele solicitate nu vor putea susține concursul.
Participarea elevilor selectați pentru aceasta fază este gratuită.
La faza a II-a, elevii vor concura pe nivelul ales la prima etapă sau, la cerere, pe un nivel superior. Această
cerere trebuie trimisă (prin fax sau e-mail) până luni, 8 mai 2017.

FAZA a III-a (FINALĂ)
Elevii cu cele mai bune rezultate la faza a II-a (pe fiecare nivel) vor fi selectați să participe la examenul
ÖSD în vederea obținerii certificatului care atestă competențele de înțelegere a limbii germane.
Examenul ÖSD se va desfășura în București în luna iulie. Participarea la faza a treia este gratuită.

