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I Edycja Szkolnego Konkursu  

„Mistrz  Języka Niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 20” 

 

Regulamin 

I. Założenia ogólne 

1. Adresatami konkursu są uczniowie klas siódmych. 

2. Za stronę merytoryczną odpowiada p. Edyta Ćwiklik.  

3. W skład jury wchodzą p. Katarzyna Bednarek i p. Agnieszka Imiołek. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów językiem niemieckim, kulturą             

i geografią  Niemiec. 

2. Rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. 

3. Stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa i osiągnięcia sukcesu. 

4. Promowanie osiągnięć uczniów. 

5. Stymulowanie potrzeby dalszego kształcenia się i samodoskonalenia uczniów. 

 

III. Organizacja i przebieg konkursu: 

1. Uczestnicy rozwiązują zadania w formie pisemnej (otwarte i zamkniete). 

2. Udział w konkursie należy zgłaszać u nauczyciela j. niemieckiego do dnia          

14 maja 2018r. 

3. Konkurs odbędzie się dnia 18 maja 2018 r. (piątek). 

4. Termin ogłoszenia wyników: 23 maja 2018r. 

 

IV. Nagrody: 

1. Nagroda za dwa pierwsze miejsca – możliwość wyjazdu na obóz językowy w 

Szklarskiej Porębie na 12 dni organizowanego przez Niemieckie Towarzystwo 

Społeczno Kulturalne (koszt dopłaty  550 zł) Termin obozu 20 lipca – 31 lipca. 

Wymagana co najmniej dobra ocena roczna z zachowania. 

2. Cząstkowa ocena celująca za osiągnięcie poziomu 80% poprawnych 

odpowiedzi. 

3. Drobne upominki za pierwsze 3 miejsca.  

 

V. Zakres materiału: 

Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych, rozdzielnie złożonych, 

modalnych (können, müssen), zastosowanie rodzajnika określonego                              
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i nieokreślonego, użycie rzeczownika w mianowniku i bierniku, budowanie 

poprawnych zdań oznajmujących i pytających, pytania budowane przez inwersję. 

Uczeń powinien rozumieć sens prostych wypowiedzi, stosować słownictwo 

dotyczące następujących kręgów tematycznych:  nawiązywanie nowych 

kontaktów, opis siebie i członków rodziny, kolegów, , codzienne aktywności, 

szkoła (przedmioty, oceny, przybory), zwierzęta domowe, spędzanie czasu 

wolnego, czas zegarowy, pory dnia, podstawowe informacje dotyczące 

realioznawstwa.  

Pytania z realioznawstwa będą sformułowane  po polsku. 

 

Informacji na temat Niemiec należy szukać na portalu: 

 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl  

 

zakładka „W skrócie”. 

 

 

      Organizatorka konkursu: Edyta Ćwiklik 
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