
V edycja konkursów z języka niemieckiego realizowanych w ramach projektu 
 

„ Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej” 

 
Temat przewodni konkursów w roku szkolnym 2013/2014: 

„Film, Sport und Kultur in Deutschland” 
 

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we Wrześni i nauczycieli języka 
niemieckiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
  
1. Cel główny: 
     - integracja uczniów szkół powiatu wrzesińskiego, 
     - rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, 
     - rozwijanie kompetencji przydatnych w nauce języków obcych, 
     - rozwijanie zainteresowań wiedzą o kulturze, geografii, literaturze i życiu codziennym  
       w krajach niemieckiego obszaru językowego 
     - kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i ich kultury. 
 
2. W ramach piątej edycji zostaną przeprowadzone cztery konkursy: 
 
Gimnazjum: 

• Międzyszkolny konkurs głośnego czytania w języku niemieckim 
• Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego 
• Międzyszkolny konkurs leksykalno- gramatyczny „Deutsch macht Spass” 
• Dyktando 

 
Szkoły ponadgimnazjalne: 

• Konkurs „ Pięknego czytania” w języku niemieckim 
• Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego                       
• Międzyszkolny konkurs leksykalno- gramatyczny „Deutsch macht Spass” 
• Dyktando 

 
 
 
3. Zachęcamy nauczycieli i uczniów do organizowania przedstawień, wystaw prac plastycznych, 
koncertów, festiwali, projektów edukacyjnych, lekcji i wszelkich innych przedsięwzięć, nawiązujących 
do tematu „ Film, Sport und Kultur in Deutschland”, których celem będzie poznawanie historii, 
zabytków, kultury i realiów życia Niemiec. 
 
4. Podsumowanie V edycji konkursów oraz realizacji przedsięwzięć towarzyszących konkursom 
odbędzie się wiosną 2014 roku. 
 
5. Harmonogram konkursów znajduje się  w załączniku nr 1. 
 
6. Regulaminy konkursów zawierają załączniki 2-5. 
 
 
Koordynator V edycji konkursów 
Karolina Stachura 
Gimnazjum im . Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie 



 

Załącznik nr 1 
 
HARMONOGRAM KONKURSÓW „FILM, SPORT UND KULTUR IN DEUTSCHLAND” 
 
 

Poziom 
 

Rodzaj 
konkursu 
 

Termin Koordynator 

 
 
 
 
 
 
 

Czytanie 

Gimnazjum 

do 13.12.2013r. – etap szkolny 
25.02.2014r. – etap międzyszkolny 
(Gimnazjum w Nowym Folwarku) 

Aleksandra Jackowska 
(Gimnazjum Nr 1 we Wrześni) 
Izabela Chudzińska (Gimnazjum Nr 3  
w Nowym Folwarku)  
 

Krajoznawczy 
 

10-13.12.2013r. -  etap szkolny, 
20.02.2014r.  etap międzyszkolny 
(Gimnazjum nr 2 we Wrześni g. 9.30)  

Aleksandra Jackowska 
(Gimnazjum Nr 1 we Wrześni) 
Agnieszka Michalak (Gimnazjum nr 2 
we Wrześni)  
Izabela Chudzińska (Gimnazjum Nr 3  
w Nowym Folwarku)  
 

Dyktando  do 13.12.2013r. – etap szkolny 
19.02.2014r. – etap międzyszkolny 
(Gimnazjum w Kołaczkowie, g. 13.00) 

Karolina Stachura (Gimnazjum im. Wł. 
St. Reymonta w Kołaczkowie) 
Anna Olejniczak (Zespół  Szkół w 
Targowej Górce) 
 

Konkurs 
leksykalno - 
gramatyczny 
 

do 20.12.2013r. – etap szkolny 
30.01.2014r. – etap międzyszkolny  
(Zespół Szkół w Targowej Górce) 

Anna Olejniczak (Zespół  Szkół w 
Targowej Górce) 
Karolina Stachura (Gimnazjum im. Wł. 
St. Reymonta w Kołaczkowie) 
 

 



 

Załącznik nr 2 
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

GŁOŚNEGO  CZYTANIA 
 
I. ORGANIZATOR 
   Starostwo Powiatowe we Wrześni 
 
II. KOORDYNATORZY KONKURSU 

Nauczyciele Gimnazjum Nr 1 we Wrześni i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku 
 

III. ADRESAT KONKURSU 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu wrzesińskiego. 
 
IV. CELE KONKURSU 
       - wykrywanie uzdolnień młodzieży 
       - motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności 
       - mobilizowanie do samodzielnej  i systematycznej pracy 
       - popularyzowanie języka niemieckiego wśród młodzieży gimnazjalnej oraz  rozwijanie  
         zainteresowań wiedzą o kulturze, geografii, literaturze i życiu codziennym w krajach  
         niemieckiego obszaru językowego 
       - kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultury 
 
V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
     1. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzygimnazjalnego. 
     2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 
     3. Uczestnik samodzielnie dokonuje wyboru tekstu na etapie szkolnym, natomiast   
         na etapie międzygimnazjalnym doboru tekstu dokonują organizatorzy (tekst jest taki  
         sam dla każdego ucznia). 
     4. Tekst musi zawierać elementy prozy i dialogu. 
     5. Czas przeznaczony na czytanie nie może przekraczać 3 minut. 
     6. Oceniane są- intonacja, poprawna wymowa i interpretacja tekstu. 
     7. Konkurs przebiegał będzie bez podziału na poziomy ( klasy). 
     8. Do etapu międzygimnazjalnego zakwalifikuje się osoba z najwyższą liczbą punktów. 
 
VI. TERMINARZ KONKURSU 
        I etap – do 13.12.2013 r. 
       II etap –  25.02.2014r. 

    W komisji konkursowej na etapie międzygimnazjalnym zasiądą nauczyciele poszczególnych    
gimnazjów (finał odbędzie się w Zespole Szkół w Nowym Folwarku) 

 
VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

Protokoły z I etapu należy dostarczyć do 31.01.2014r. do sekretariatu Gimnazjum Nr 1 we 
Wrześni lub sekretariatu Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku 

 
VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
Ostateczne wyniki II etapu konkursu będą rozesłane do szkół do 21.03.2014r. 
 
IX. NAGRODY 
 Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz  nagrody rzeczowe. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
X. UWAGI KOŃCOWE 
     O terminie i miejscu PODSUMOWANIA KONKURSU uczestnicy i szkoły zostaną  
     powiadomieni odrębnym pismem. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję     
     konkursową  są ostateczne. 
 
Szczegółowych informacji udzielają: 

• Gimnazjum Nr 1 we Wrześni: Aleksandra Jackowska 
• Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku: Izabela Chudzińska 

 



 

 

Załącznik nr 3 
REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O NIEMCZECH 
 
I. ORGANIZATOR  

Starostwo Powiatowe we Wrześni. 
 

II. KOORDYNATORZY KONKURSU 
Gimnazjum Nr 2 we Wrześni: Agnieszka Michalak, Gimnazjum Nr 1 we Wrześni: Aleksandra 
Jackowska, Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku: Izabela Chudzińska      

 
III. ADRESAT KONKURSU  

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu  wrzesińskiego.              
 
IV. CELE KONKURSU 

- rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i kulturą Niemiec, 
- rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, 
- rozwijanie kompetencji przydatnych w nauce języków obcych,  
- propagowanie nauki języków obcych, 
- rozwijanie umiejętności kulturalnej rywalizacji, 
- kształcenie kompetencji  interkulturowej i medialnej, 
- integracja społeczności szkolnej, 
- integracja uczniów szkół powiatu wrzesińskiego. 
 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
Konkurs polega na rozwiązaniu pisemnego testu w języku  polskim sprawdzającego wiedzę 
krajoznawczą i realioznawczą o Niemczech.  
 

Etap I – szkolny  
Konkurs przebiega dwuetapowo: 

Etap II – międzyszkolny  
 
Etap I:
Czas przeznaczony na rozwiązanie testu - 60 minut. Eliminacje konkursowe na I etapie 
przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli języka niemieckiego. 
Z prac Szkolnej Komisji Konkursowej należy sporządzić protokół. 

 test wielokrotnego wyboru, uczniowie rozwiązują test indywidualnie.  

Do etapu II zostaje zakwalifikowanych troje uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik.  
W przypadku uzyskania przez uczniów tej samej liczby punktów, komisja przeprowadzi 
dodatkowy test zawierający 10 pytań, czas jego rozwiązywania będzie wynosił maksymalnie 
15 minut.  
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu podejmuje przewodniczący 
Szkolnej Komisji Konkursowej. 

 Etap II
Konkurs na II etapie zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową.  

: test zawierający elementy testu wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.  

Zwycięzcami konkursu zostają trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów (I, II i III 
miejsce). 

 



VI. TERMINARZ KONKURSU 
        

I etap – 10.12 – 13.12.2013 ( zestawy pytań zostaną dostarczone do szkół przez   
         organizatorów konkursu do 09.12.2013r.) 
         II etap ( gimnazjum) – 20.02. 2014r., godz. 9:30 w Gimnazjum nr 2 we Wrześni  

 
VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

Protokoły należy dostarczyć do 17.01.2014r. do sekretariatu Gimnazjum nr 2 we Wrześni. 
 

VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
Ostateczne wyniki II etapu konkursu będą rozesłane do szkół do 25.02.2014 r. 
 

IX. NAGRODY 
Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 

X. UWAGI KOŃCOWE 
1. O terminie i miejscu PODSUMOWANIA KONKURSU uczestnicy i szkoły zostaną  

powiadomieni odrębnym pismem. 
2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 
3. Szczegółowych  informacji  udzielają:  

Gimnazjum Nr 1 we Wrześni: Aleksandra Jackowska, Gimnazjum Nr 2 we Wrześni: 
Agnieszka Michalak,Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku: Izabela Chudzińska   
 

XI. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 3a – zagadnienia konkursowe i wykaz źródeł                              



 

Załącznik 3a   do regulaminu „Międzyszkolnego konkursu wiedzy o Niemczech” 
 

Uczestnik konkursu powinien posiadać wiedzę z zakresu tematycznego: muzyka, film, sport w Niemczech.. 
Wymagana jest znajomość nazw własnych  w języku polskim i niemieckim. 
 
GIMNAZJUM:  
 
I.      MUZYKA 

1. Nazwiska znanych 

2. Informacje nt. hymnu niemieckiego. 

twórców, ich twórczość artystyczna i dzieła (kompozytorzy, piosenkarze, 
grupy muzyczne) 

          3. Znane imprezy, festiwale muzyczne (także miejsca/miasta z nimi związane). 
II FILM            

1. Nazwiska znanych

     2. Nazwiska 

 reżyserów, ich twórczość artystyczna i dzieła (tytuły filmów, temat 
przewodni filmu). 

znanych
3. Znane festiwale filmowe (także miejsca/miasta z nimi związane). 

 aktorów i aktorek (tytuły filmów, ich najważniejsze role). 

 
III. SPORT 

1. Najważniejsze informacje o drużynach piłkarskich.  
2. Najpopularniejsze dyscypliny  sportowe w Niemczech. 
3. Sławni sportowcy. 

 
 
Źródła: 
 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy#Muzyka 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Niemiec 
http://kino.dlastudenta.pl/film/Fala,3366.html 
https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/kuenste-architektur/50-jahre-berliner-philharmonie 
Ilona Kromb, Adam Białecki: „Deutschland in allen Facetten” ( fragmenty związane z tematyką 
konkursu – patrz: załącznik do poczty elektronicznej) 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy#Muzyka�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Niemiec�
http://kino.dlastudenta.pl/film/Fala,3366.html�
https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/kuenste-architektur/50-jahre-berliner-philharmonie�


 

Załącznik nr 4 
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO DYKTANDA Z JEZYKA NIEMIECKIEGO 
 
 
I. ORGANIZATOR 
    Starostwo Powiatowe we Wrześni 
 
II. KOORDYNATORZY KONKURSU 

Gimnazjum 

 

: Karolina Stachura, Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie   oraz Anna 
Olejniczak Zespół Szkół w Targowej Górce  

      
III. ADRESAT KONKURSU 
       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu wrzesińskiego. 
 
IV. CELE KONKURSU 

-podnoszenie umiejętności językowych, a w szczególności podnoszenie poziomu kompetencji 
w zakresie pisowni, 

- rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim, 
- wspieranie autonomicznego rozwijania kompetencji językowych uczących się, 
- kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka, 
- propagowanie nauki języków obcych, 
- integracja społeczności szkolnej, 
- integracja uczniów szkół powiatu wrzesińskiego, 
- nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli. 

 
 
V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
 
     Konkurs polega na napisaniu dyktanda w języku niemieckim. 
 
     Konkurs przebiega dwuetapowo: 
      Etap I – szkolny 
      Etap II – międzyszkolny 
      
  Etap I: 
Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa składająca się                      
z nauczycieli języka niemieckiego. Tekst na tym etapie zostaje wybrany sam przez Szkolną Komisję.                
Z prac Szkolnej Komisji Konkursowej należy sporządzić protokół. 
Do etapu II zostaje zakwalifikowanych troje uczniów, którzy najlepiej napisali dyktando. 
 
  Etap II:  
Uczestnicy etapu międzyszkolnego piszą dyktando przygotowane przez koordynatorów, które polega 
na uzupełnieniu 100 luk wyrazowych w autentycznym tekście niemieckim. Treść dyktanda odtwarzana 
jest trzykrotnie z płyty CD. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy, ani 
porozumiewać się z innymi uczestnikami. Nie dopuszcza się pisania tekstu drukowanymi literami. 
Prace zostaną sprawdzone przez komisję konkursową. 
Na początku etapu każdy uczestnik otrzymuje 100 punktów. Za błędnie napisany lub opuszczony 
wyraz odejmuje się 1 punkt bez względu na liczbę błędów popełnionych w tym wyrazie. 
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez najlepszych uczestników o kolejności 
decydować będzie liczba błędów popełnionych w poszczególnych wyrazach. 
Konkurs na etapie II zostanie przeprowadzony przez Komisje Konkursową. Zwycięzcami konkursu 
zostają trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów ( I, II III miejsce). 
 



 
 
VI. TERMINARZ KONKURSU 
 
       Gimnazjum 
        I etap – 10- 13.12.2013r. 
        II etap ( gimnazjum) –19.02.2014r.  godz. 13.00  w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta                             

w    Kołaczkowie  
 
        
VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

Gimnazjum: protokoły należy dostarczyć do 31. 01. 2014 r. do Gimnazjum im. Wł. St. 
Reymonta w Kołaczkowie. 

         
 
 
VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
         Ostateczne wyniki II etapu konkursu zostaną rozesłane do szkół do 28.02.2014 r. 
 
 
IX. NAGRODY 
       Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 
 
X. UWAGI KOŃCOWE 
     1. O terminie i miejscu PODSUMOWANIA KONKURSU uczestniczy i szkoły zostaną  
         powiadomieni odrębnym pismem. 
     2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

3. Szczegółowych informacji udzielają: Karolina Stachura z Gimnazjum w Kołaczkowie oraz 
Zespół Szkół w Targowej Górce: Anna Olejniczak. 

 



 

Załącznik nr 5 
 
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO – GRAMATYCZNEGO 
„DEUTSCH MACHT SPASS” 

 

I. ORGANIZATOR 
Starostwo Powiatowe we Wrześni 
 
II. KOORDYNATORZY KONKURSU 

Gimnazjum 

 

: Anna Olejniczak Zespół Szkół w Targowej Górce oraz  Karolina Stachura, 
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie    

III. ADRESAT KONKURSU 
      Uczniowie gimnazjów z terenu powiatu wrzesińskiego 
 
IV. CELE KONKURSU: 

-wykrywanie uzdolnień młodzieży 
-motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności 
-mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy 
-popularyzowanie języka niemieckiego wśród młodzieży gimnazjalnej oraz rozwijanie 
zainteresowań wiedzą o kulturze, geografii, literaturze i życiu codziennym w krajach 
niemieckiego obszaru językowego 
-kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultury 
 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
1.  Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzygimnazjalnego. 
2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 
3. W etapie szkolnym uczniowie rozwiązują test (czas rozwiązywania testu 45 min.). 
4. Do etapu międzyszkolnego przechodzą 2 osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów  
w danej szkole. 
5. W etapie międzyszkolnym uczniowie rozwiązują test dotyczący następujących zagadnień: 
(gramatyka i słownictwo KOMPASS1, KOMPASS2, KOMPASS3) (Załącznik 5a) 
 

VI TERMINARZ KONKURSU 
I etap (szkolny) do 20.12.2013 r.(test zostanie rozesłany do szkół do 15.12.) 
II etap (międzygimnazjalny)-  30.01.2014 r.  
W komisji konkursowej na etapie międzyszkolnym zasiądą nauczyciele poszczególnych 
gimnazjów (finał odbędzie się w Zespole Szkół w Targowej Górce) 

 
VII ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

Protokoły z etapu szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu w Zespole Szkół w Targowej 
Górce lub na pocztę: sptargowagorka@wp.pl do 10.01.2014 r. 
 

VIII SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
Wyniki zostaną rozesłane do szkól do 15.02.2014 r. 
 
IX  UWAGI KOŃCOWE 
O terminie podsumowania konkursu uczestnicy i szkoły zostaną powiadomieni odrębnym pismem. 
Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisje konkursową są ostateczne. 
 
Szczegółowych informacji udziela Anna Olejniczak (Zespołu Szkół w Targowej Górce  oraz Karolina 
Stachura (Gimnazjum im Wł. T. Reymonta w Kołaczkowie). 

mailto:sptargowagorka@wp.pl�


 

Załącznik 5a  
 
 
Do regulaminu konkursu leksykalno – gramatycznego „Deutsch macht Spass” 
 
 
I SŁOWNICTWO 

-nazwy krajów i języków 
-liczebniki 
-członkowie rodziny 
- czas zegarowy 
-dni tygodnia, pory dnia 
-czynności codzienne 
-przedmioty i przybory szkolne 
-czynności typowe dla zajęć szkolnych 
-potrawy i posiłki w ciągu dnia 
-artykuły spożywcze 
-opakowania, miary i wagi 
- kierunki świata 
-miesiące, pory roku, zjawiska pogodowe oraz czynności typowe dla pór roku 
-określanie dat 
-prezenty i zwyczaje urodzinowe oraz składanie życzeń 
-zainteresowania i hobby 
-obowiązki domowe 
-nazwy mebli i pomieszczeń oraz nazwy obiektów w mieście i na wsi 
-określenia służące opisowi drogi 
-nazwy środków komunikacji 
-nazwy części ciała 
-formy spędzania wakacji 
 

II    GRAMATYKA 
- odmiana regularnych i nieregularnych czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej 
-zaimki osobowe w mianowniku, bierniku i celowniku 
-tworzenie zdań pytających, oznajmujących i rozkazujących 
-przeczenia ,,nicht”, ,,nein” i ,,kein/e” 
-forma grzecznościowa ,,Sie“ 
- zaimki dzierżawcze (l. pojedyncza i mnoga)w mianowniku, bierniku i celowniku 
-rodzajnik określony i nieokreślony 
-przyimki miejsca z biernikiem i celownikiem 
-zdania współrzędnie złożone ze spójnikami ,,und”, ,,oder”, ,,sondern”, ,,aber” 
-zaimek nieosobowe ,,es” 
-odmiana rzeczownika w celowniku i bierniku 
-odmiana czasowników zwrotnych 
-stopniowanie przymiotników i przysłówków 
-czasowniki modalne 
-szyk zdania z czasownikiem modalnym 
- czas przeszły Perfekt oraz Präteritum czasowników ,,haben” i ,,sein” 
- przyimki z celownikiem  
- przyimki z biernikiem 
-zaimek pytający ,,welche”, ,,welches”, ,,welcher” w mianowniku, bierniku i celowniku 
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