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REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU 

JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2020/2021 

 

 

I. Cele konkursu 

 

1. Rozwijanie sprawności językowych i pogłębianie wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki 

języka niemieckiego. 

2. Rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki języka niemieckiego oraz wzmacnianie wiary 

we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu. 

3. Popularyzacja języka niemieckiego. 

4. Rozpowszechnianie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych z zakresu literatury, kultury, 

historii, geografii oraz poszerzenie wiadomości o życiu społeczno – ekonomicznym 

mieszkańców Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Księstwa Lichtenstein. 

5. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka. 

 

II. Forma konkursu 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w 

Węgrowie. Konkurs skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej, którzy 

uczą się języka niemieckiego. Uczniowie rozwiązują test leksykalno – gramatyczno – 

komunikatywny, w którym sprawdzają umiejętności z zakresu gramatyki, rozumienia tekstu 

oraz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. 

  

III. Zakres konkursu 

 

Wiedza i umiejętności zawarte podstawie programowej nauczania języków obcych dla szkoły 

podstawowej. 

 

IV. Wykaz literatury 

 

• Podręcznik do języka niemieckiego dla siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej 

Poziom A1 „Das ist Deutsch Kompakt”, Nowa Era; 

• Zeszyty ćwiczeń do w/w podręczników; 

• Gramatyka niemiecka w ćwiczeniach kl.7-8, Magdalena Ptak, PWN. 

 

Dodatkowa literatura: 

• „Grammatik kein Problem“, Elżbieta Reymont, Eugeniusz Tomiczek. 
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V. Przebieg konkursu 

 

Dyrektor szkoły w terminie do 28 maja 2021 r. powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, 

której przewodniczącym jest nauczyciel języka niemieckiego. 

Konkurs odbędzie się 8 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta 

Krasińskiego w Węgrowie przy ul. Karola Szamoty 35. Nauczyciel języka niemieckiego, 

zwany dalej Przewodniczącym Komisji Konkursowej, sprawdza przed rozpoczęciem pracy 

listę obecności oraz prosi uczestników o wpisanie w oznaczonym miejscu testu swoich 

danych osobowych (imię, nazwisko, klasa). Konkurs trwa 60 minut od ogłoszenia przez 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej momentu rozpoczęcia pracy. 

 

VI. Ocenianie prac konkursowych 

 

Każda praca zostaje sprawdzona i oceniona przez członków Komisji Konkursowej zgodnie  

z podaną punktacją.  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 16.06.2021 roku. Wyniki konkursu będą podane na 

stronie internetowej szkoły.  Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie, którzy zajęli pierwsze 

miejsca w kategorii 7 i 8 klas i zdobyli minimum 70 procent punktów możliwych do 

uzyskania. Jeżeli nikt z biorących udział w konkursie nie uzyska minimum 70% punktów 

możliwych do uzyskania Komisja Konkursowa przyzna nagrody trzem uczniom  

z najwyższymi wynikami konkursowymi. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

Laureaci konkursu otrzymują dyplom lub dyplom i nagrodę. Nauczyciel języka niemieckiego 

może wyróżnić uczniów biorących udział w konkursie oceną cząstkową z nauczanego 

przedmiotu i/lub pochwałą doceniając wkład pracy w przygotowanie się do konkursu. 


