
DSD 1 / DSD 2 Regulamin 

1. Przygotowanie do egzaminów państwowych Deutsches Sprachdiplom Stufe 1  

i Deutsches Sprachdiplom Stufe 2  w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym 

im. E. Dembowskiego w Gliwicach odbywa się na zasadzie dobrowolności. 

2. W przypadku DSD 1 jest kontynuacją nauki ze szkoły podstawowej, w I LO trwa 7 

miesięcy i obejmuje okres czasu wrzesień-marzec w klasie pierwszej. 

3. W przypadku DSD 2 trwa 2 lata i  3 miesiące i obejmuje klasę 2, 3 i pierwszy semestr 

klasy 4. 

4. Uczennica/uczeń, który deklaruje chęć przystąpienia do ww. egzaminów musi uzyskać 

aprobatę nauczyciela przygotowującego w danym roku szkolnym do egzaminu. 

5. Następnie zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych 

przygotowujących do egzaminu. 

6. Zajęcia te odbywają się w terminach uzgodnionych na początku roku szkolnego/ 

semestru. 

7. Zajęcia mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub/i  w formie online. 

8. Kandydaci powinni wykazać się minimum 75% obecności na zajęciach w skali roku. 

W uzasadnionych i omówionych z nauczycielem prowadzącym przypadkach, może 

zaistnieć odstępstwo od tej reguły. 

9. Kandydaci zobowiązani są do terminowego wywiązywania się z powierzanych im 

zadań, w tym: 

- zaopatrzenia się w niezbędne materiały, 

- regularnego korzystania z zasobów umieszczonych na Classroomie (Google 

Meet) innych materiałów wysyłanych drogą elektroniczną, 

- pozostawania w stałym kontakcie z nauczycielem prowadzącym (w tym 

w kontakcie mailowym), 

- terminowego oddawania prac pisemnych, 

- terminowego oddawania uzupełnionej dokumentacji (zgłoszenia do egzaminu, 

przesłanie danych osobowych, przesłanie tematu prezentacji), 

- uczestnictwa w testach diagnostycznych ("próbnych"), które przeprowadzane 

będą w wyznaczonych terminach. 

10. W przypadku egzaminu DSD 1 dopuszcza się możliwość nieoddania jednej pracy 

pisemnej w całym cyklu przygotowania. 

11. W przypadku egzaminu DSD 2 dopuszcza się możliwość nieoddania jednej pracy 

pisemnej w drugim roku przygotowania (klasa trzecia). 

12. Kandydat, który rezygnuje z przystępowania do egzaminu (a tym samym 

z uczestnictwa w zajęciach przygotowujących), powinien niezwłocznie powiadomić 

o tym nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

DSD 1 / DSD 2- Ordnung 

1. Die Vorbereitung auf die Staatsprüfungen Deutsches Sprachdiplom Stufe 1 und 

Deutsches Sprachdiplom Stufe 2 an dem E. Dembowski Zweisprachigen Lyzeum Nr 

1 in Gliwice ist freiwillig, 

2. Bei DSD 1 wird der Spracherwerb von der Grundschule fortgesetzt, dauert im ersten 

Lyzeum 7 Monate und umfasst den Zeitraum von September bis März in der ersten 

Klasse. 



3. Bei DSD 2 dauert die Vorbereitung 2 Jahre und 3 Monate und umfasst die 

Jahrgangsstufen 2, 3 und das erste Semester der Jahrgangsstufe 4. 

4. Ein Student, der sich bereit erklärt, an den oben genannten Prüfungen teilzunehmen, 

muss von der in dem bestimmten Schuljahr tätigen Lehrkraft, genehmigt werden. 

5. Dann ist er/sie zur regelmäßigen Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten zur 

Prüfungsvorbereitung verpflichtet. 

6. Diese Kurse finden an den am Anfang des Schuljahres / Semesters vereinbarten 

Terminen statt. 

7. Der Unterricht kann stationär oder/und online stattfinden. 

8. Die Kandidatinnen und Kandidaten sollten mindestens 75 % der 

Präsenzveranstaltungen pro Jahr nachweisen. In begründeten und mit der Lehrkraft 

besprochenen Fällen kann von dieser Regel abgewichen werden. 

9. Die Bewerber sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Aufgaben fristgerecht zu 

erfüllen, darunter: 

- die notwendigen Materialien besorgen, 

- regelmäßige Nutzung der in Classroom (Google Meet) veröffentlichten Ressourcen und 

anderer elektronisch gesendeten Materialien, 

- im ständigen Kontakt mit dem leitenden Lehrer bleiben (einschließlich E-Mail-Kontakt), 

- fristgerechte Abgabe der schriftlichen Arbeiten, 

- fristgerechte Rücksendung der ausgefüllten Unterlagen (Prüfungsantrag, Zusendung von 

Personalangaben, Zusendung des Präsentationsthemas), 

- Teilnahme an diagnostischen Tests, die zu festgelegten Terminen durchgeführt werden. 

10. Bei der DSD 1-Prüfung darf im gesamten Vorbereitungszyklus eine schriftliche Arbeit 

nicht abgegeben werden. 

11. Bei der DSD 2-Prüfung kann im zweiten Vorbereitungsjahr (dritte Klasse) auf eine 

schriftliche Arbeit verzichtet werden. 

12. Ein Kandidat, der von der Teilnahme an der Prüfung (und damit von der Teilnahme am 

Vorbereitungsunterricht) zurücktritt, sollte dies unverzüglich der unterrichtenden Lehrkraft 

mitteilen. 

 


