
IV 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 2012/2013: 

„ Deutschland gestern und heute” 

 

Projekt jest realizowany 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 czwartej edycji zostaną przeprowadzone cztery konkursy: 

 

Gimnazjum: 

 Międzyszkolny konkurs głośnego czytania w języku niemieckim 

 Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego 

 Dyktando 

 Konkurs filmowy 

 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

 Konkurs „ Pięknego czytania” w języku niemieckim 

 Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego                       

 Dyktando 

 Konkurs filmowy  

 

 

3. Zachęcamy nauczycieli i uczniów do organizowania przedstawień, wystaw prac plastycznych, 

koncertów, festiwali, projektów edukacyjnych, lekcji i wszelkich innych przedsięwzięć, 

nawiązujących do tematu „ Deutschland -  gestern und heute”, których celem będzie poznawanie 

historii, zabytków, kultury i realiów życia Niemiec. 

 

4. Podsumowanie IV edycji konkursów oraz realizacji przedsięwzięć towarzyszących konkursom 

odbędzie się wiosną 2013 roku. 

 

5. Harmonogram konkursów znajduje się  w załączniku nr 1. 

 

6. Regulaminy konkursów zawierają załączniki 2-5. 

 

7. Wzory  protokołów na etapy szkolne i międzyszkolne zawierają załączniki nr 7 i 8 . 

 

Koordynator IV edycji konkursów 

Karolina Stachura 

karstach1@wp.pl 

Gimnazjum im . Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie 

Tel. 61 43 85 315  

  



Załącznik nr 1 

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW „DEUTSCHLAND GESTERN UND HEUTE” 

 

 

Poziom 

 

Rodzaj konkursu 

 

Termin Koordynator 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjum 

Czytanie do 14.12.2012r. – etap 

szkolny 

30.012013r.. – etap          

międzyszkolny 

 

Anna Olejniczak (Zespół  Szkół w 

Targowej Górce) 

Adrianna Wilk (Zespół  Szkół 

Społecznych w Grzybowie) 

 

Krajoznawczy 

 

do 14.12.2012r. etap 

szkolny, 

7.02.2013r.  etap 

międzyszkolny 

Ilona Focht- Kupis (Zespół Szkół w 

Otocznej ) 

Ewelina Napieraj (Gimnazjum nr 1) 

 

Dyktando  do 14.12.2012r. – etap 

szkolny 

12.02.2013r. – etap          

międzyszkolny 

 

Małgorzata Szablewska  

Anna Duszak (Gimnazjum w Pyzdrach) 

Konkurs filmowy  

 

Do 1. Lutego Agnieszka Michalak (Gimnazjum nr 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły 

ponadgimnazjalne  

Czytanie do 14.12.2012r. – etap 

szkolny 

15.02.2013r. – etap          

międzyszkolny 

 

Anna Stachowiak (LO we Wrześni) 

Elżbieta Tarczewska (ZSTiO we 

Wrześni) 

 

 

Krajoznawczy 

 

do 14.12.2012r. etap 

szkolny, 

13.02.2013r. etap 

międzyszkolny 

Lidia Kostrzewa 

Elżbieta Kadlec (ZSP we Wrześni) 

Agata Iglewska (ZSTiO we Wrześni)  

 

Dyktando  do 14.12.2012r. – etap 

szkolny 

 08.02.2013r. – etap          

międzyszkolny 

 

Anna Stachowiak (LO we Wrześni) 

Elżbieta Tarczewska (ZSTiO we 

Wrześni) 

 

 

Konkurs filmowy  

 

 

Do 1. Lutego Katarzyna Stachowiak 

Magdalena Kostecka (ZSP we Wrześni) 

 

 

  



Załącznik nr 2 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

GŁOŚNEGO  CZYTANIA  ( Gimnazjum) 

 

I. ORGANIZATOR 

   Starostwo Powiatowe we Wrześni 

 

II. KOORDYNATORZY KONKURSU 

Nauczyciele Gimnazjum Zespołu Szkól w Targowej Górce i Społecznego Gimnazjum                                  

w Grzybowie 

 

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 14.12.2012 r. 

       II etap –  30.01.2013r. 

       W komisji konkursowej na etapie międzygimnazjalnym zasiądą nauczyciele 

poszczególnych    gimnazjów (finał odbędzie się w Zespole Szkół w Targowej Górce) 

 

VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

Protokoły z I etapu należy dostarczyć do 05.01.2012r. do Zespołu Szkól w Targowej Górce 

(e-mail: sptargowagorka@wp.pl) 

 

VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

Ostateczne wyniki II etapu konkursu będą rozesłane do szkół do 22.02.2013r. 

 

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: 

 Zespół Szkół w Targowej Górce: Anna Olejniczak, 

nr tel. 721 937 138;   ania.olejniczak26@wp.pl 

 Społeczne Gimnazjum w Grzybowie: Adrianna Wilk 

nr tel. 781111833;    adawxxx@interia.pl 

  



 

Załącznik nr 3 

REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O NIEMCZECH 

 

I. ORGANIZATOR  

Starostwo Powiatowe we Wrześni. 

 

II. KOORDYNATORZY KONKURSU 

Gimnazjum : Ewelina Napieraj nauczyciel Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika we Wrześni 

oraz Ilona Focht-Kupis nauczyciel  Zespołu Szkół w Otocznej 

      

 

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.  

 

Konkurs przebiega dwuetapowo: 

Etap I – szkolny  

Etap II – międzyszkolny  

 

Etap I: test wielokrotnego wyboru, uczniowie rozwiązują test indywidualnie.  

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. 

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 rozwiązywania 15 minut.  

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu podejmuje przewodniczący 

Szkolnej Komisji Konkursowej. 

 Etap II: test zawierający elementy testu wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.  

Konkurs na II etapie zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową.  

Zwycięzcami konkursu zostają trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów (I, II 

i III miejsce). 

 



VI. TERMINARZ KONKURSU 

        Gimnazjum 

          etap – 10.12 – 14.12.2012 ( zestawy pytań zostaną dostarczone do szkół przez   

         organizatorów konkursu do 06.12.2012r.) 

         II etap ( gimnazjum) – 7.02. 2013r. w Gimnazjum nr 1 we Wrześni  

 

VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

Protokoły należy dostarczyć do 4.02.2013r. do Gimnazjum nr 1 we Wrześni do 

sekretariatu. 

 

VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

Ostateczne wyniki II etapu konkursu będą rozesłane do szkół do 28.02.2013 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: Ewelina Napieraj z Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika we Wrześni 

evelinchen1@wp.pl oraz Ilona Focht-Kupis z Zespołu Szkół w Otocznej 

ilcia01@wp.pl  . 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik - Tematy konkursu                               

  

mailto:evelinchen1@wp.pl
mailto:ilcia01@wp.pl


Załącznik do regulaminu „Międzyszkolnego konkursu wiedzy o Niemczech” 

 

Uczestnik konkursu powinien posiadać wiedzą w zakresie najważniejszych zagadnień krajoznawczych i 

realioznawczych dotyczących Niemiec. Wymagana jest znajomość nazw geograficznych w języku polskim 

i niemieckim, ponieważ test w części zamkniętej i otwartej sformułowany jest w języku polskim i 

niemieckim. 

GIMNAZJUM:  

I.     Geografia: 

        1. Położenie. 

        2. Powierzchnia kraju. 

        3. Stolica. 

        4. Landy i ich stolice. 

        5. Mieszkańcy. 

        6. Największe miasta. 

        7. Nazwy najdłuższych rzek i nazwy mórz, do których mają dostęp Niemcy. 

        8. Nazwy łańcuchów górskich i najwyższych szczytów. 

II.     Polityka:. 

          1. Flaga państwa, jej kolory, symbole i godło ( opis). 

          2. Ważne święta narodowe. 

          3. Obecna oraz wcześniejsza waluta kraju. 

          4. Przynależność do UE. 

III.    Gospodarka: 

          1. Nazwy znanych firm, koncernów, marek i odpowiadających im branż  

              produkcyjnych i  artykułów przez nich produkowanych. 

          2. Główne gałęzie przemysłu. 

IV.    Edukacja i nauka: 

          1. System szkolnictwa w Niemczech- nazwy poszczególnych typów szkół 

               i czas trwania w nich nauki. 

          2. Znani naukowcy i ich dokonania. 

V.      Kultura: 

           1. Nazwiska znanych twórców, ich twórczość artystyczna i dzieła ( kompozytorzy 

                 pisarze, malarze, filozofowie). 

           2. Kino, muzyka i kultura pop, świat mody- znani reżyserzy, aktorzy, piosenkarze, 

                 grupy muzyczne, modelki, kreatorzy mody. 

           3. Znane imprezy kulturalne, festiwale. 

VI.     Styl życia: 

           1. Zwyczaje, tradycje, święta oraz najbardziej znane potrawy. 

     2. Życie rodzinne (różne modele rodzin). 

VII.    Sport i rekreacja: 

           1. Znani sportowcy i uprawiane przez nich dyscypliny. 

           2. Regiony i miejsca atrakcyjne turystycznie. 

VIII.   Media: 

          1. Znane gazety, magazyny, stacje nadawcze telewizyjne i radiowe. 

IX.     Wyznania religijne i mniejszości narodowe 

 

Źródła: 

 www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/home1.html 

 niemcy.lovetotravel.pl 

 www.panstwa.com/panstwa_swiata.php?id=127 

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy 

 http://www.deutschland.com.pl/index.html  

 Zagadnienia Interregio: podręcznik Kompass1, 2, 3, 4. 

 

 

http://www.panstwa.com/panstwa_swiata.php?id=127
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://www.deutschland.com.pl/index.html


 

Załącznik nr 4 

 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO DYKTANDA Z JEZYKA NIEMIECKIEGO 
 

 

I. ORGANIZATOR 

    Starostwo Powiatowe we Wrześni 

 

II. KOORDYNATORZY KONKURSU 

     Gimnazjum : Małgorzata Szablewska i Anna Duszak nauczyciele z Gimnazjum 

     im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach 

      

III. ADRESAT KONKURSU 

       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu wrzesińskiego. 

 

IV. CELE KONKURSU 

-podnoszenie umiejętności językowych, a w szczególności podnoszenie poziom 

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 – do 14.12.2012r. 

        II etap ( gimnazjum) –12.02.2013r.  godz. 14.00  w Gimnazjum im. Kazimierza III  

       Wielkiego w Pyzdrach. 

 

        

VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

        Gimnazjum: protokoły należy dostarczyć do 05.02.2013r. do Gimnazjum im. 

        Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach, ul. Szkolna 2 

         

 

 

VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

         Ostateczne wyniki II etapu konkursu zostaną rozesłane do szkół do 15.02.2013r. 

 

 

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: koordynator Karolina Stachura z Gimnazjum w 

Kołaczkowie karstach1@wp.pl , Małgorzata Szablewska i Anna Duszak z Gimnazjum im. 

Kazimierza III Wielkiego  w Pyzdrach  

 

 

 

 
  

mailto:karstach1@wp.pl


Załącznik nr 5 

REGULAMIN 

KONKURSU FILMOWEGO 
 

 
 

I. ORGANIZATOR  

Starostwo Powiatowe we Wrześni. 

 

II. KOORDYNATORZY KONKURSU 

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni i Gimnazjum nr 

2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni. 

   

III. ADRESAT KONKURSU 

  Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego. 

 

IV. CELE KONKURSU 

 kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur, 

 kształcenie kompetencji interkulturowej i medialnej, 

 rozwijanie uzdolnień aktorskich młodzieży i umożliwienie jej zaprezentowania 

artystycznych i twórczych umiejętności, 

 integracja uczniów szkół powiatu wrzesińskiego. 

 

V. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest udźwiękowiony materiał filmowy (animacja, film) ze scenką 

pokazującą wydarzenie związane z życiem rodzinnym lub towarzyskim.  

2. Wymogi techniczne: 

 wykonany przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania multimedialnego, 

 czas trwania animacji/filmu - nie dłuższy niż 5 minut,  

 dozwolone formaty plików: avi, mov lub mpeg, 

 praca powinna być przygotowana do odtworzenia w standardowych odtwarzaczach 

zainstalowanych w systemie Windows XP, nagrana na płycie CD lub DVD, 

 w przypadku użycia nietypowych kodeków należy je dołączyć do pracy nagrywając na 

płycie z materiałem. 

3. Do konkursu dopuszczone zostaną filmy:  

 zrealizowane w języku niemieckim (dialogi, napisy lub inne komunikaty), 

 zrealizowane przez amatorów, 

 spełniające wymagania regulaminowe. 

4. Prace konkursowe winny być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw 

osobistych lub majątkowych osób trzecich.  

5. Prawa autorskie do pracy konkursowej nie mogą być niczym ograniczone.  

 

 

 



6. Kryteria oceny prac konkursowych: 

 zgodność z tematyką konkursu, 

 interpretacja własna tematu, 

 poprawność językowa. 

7. W konkursie nie będą brały prace, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe 

dane, lub wpłynęły do organizatora po terminie.  

 

VI. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: 

 dla uczniów gimnazjów, 

 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

4. Eliminacje konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez 

koordynatorów konkursu. Z prac komisji sporządza się protokół. Decyzja komisji 

konkursowej jest ostateczna. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z 

przyczyn od niego niezależnych. 

6. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

7. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o 

ochronie danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. 

 

     VII.   ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

Nośnik z udźwiękowionym materiałem filmowym wraz z kartą zgłoszeń do konkursu (według 

wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu) należy złożyć w terminie do dnia 1 lutego 

2013 r.: 

 uczniowie gimnazjów - do pomieszczenia monitoringu Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja 

Prądzyńskiego we Wrześni, ul. Słowackiego 41 (pani Agnieszka Michalak), 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - do sekretariatu Zespołu Szkół Politechnicznych 

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1 (pani Magdalena 

Kostecka, pani Katarzyna Stachowiak, pan Rafał M. Socha) 

  

VIII.   NAGRODY 

1. Laureaci konkursu (I, II, III miejsca w każdej kategorii) otrzymają nagrody rzeczowe i 

dyplomy. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 lutego 2013 r.   

 

 X.   UWAGI KOŃCOWE 

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

2. O miejscu i terminie podsumowania konkursu oraz o wręczeniu nagród uczestnicy 

konkursu i uczestniczące szkoły zostaną powiadomieni odrębnym pismem. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania materiałów filmowych biorących 

udział w konkursie i ich publicznej emisji w celach promocji konkursu, dlatego nadsyłane 

filmy niemogą być zabezpieczane przed przegrywaniem. 

4. Informacji o konkursie udzielają koordynatorzy konkursu: Agnieszka Michalak 

(Gimnazjum nr 2, tel.: 614360217) i Magdalena Kostecka (Zespół Szkół Politechnicznych, 

tel.: 614360588). 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

  



Załącznik nr 6 
 

 

IV edycja konkursów z języka niemieckiego realizowanych w ramach projektu 

„Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących 

na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU FILMOWEGO 
 

 
 

 

1. Imię i nazwisko autora:…………………………………………………………………………… 

 

2. Wiek autora: ……………….. 

 

3. E-mail autora: …………………………………………………………. 

 

4. Telefon autora: ……………………………………………………….. 

 

5. Nazwa szkoły............................................................................................................................ 

 

6. Adres szkoły 

kod.............................................. miejscowość............................................................................ 

ulica................................................................................. telefon................................................ 

e-mail .......................................................................................................................................... 

 

 Wyrażam/y zgodę na udział w konkursie 

 Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

konkursu w rozumieniu ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z 

późn. zm.)  

 

 

……………………………………………… 

Miejscowość, data 

 

 

……………………………………………………… 

Podpis rodziców lub prawnych opiekunów autora  

(w przypadku osób niepełnoletnich)  

     lub podpis pełnoletniego autora 

 

  



Załącznik nr 7 

 
Pieczęć szkoły                                                                        ……………………………… 
                                                                                                        miejscowość, dnia  

 

                                

 

PROTOKÓŁ 

 
z przebiegu I etapu 

 

………………………………………………………………………………………………. 

                                                                 nazwa konkursu 

 

przeprowadzonego w dniu……………………………. 

 

w…………………………………………………………………………………………….. 

                                                 nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail 

 

 

1) w konkursie uczestniczyło………uczniów 

2) Komisja Konkursowa w składzie: 

 

Przewodniczący:…………………………………… 

 

Członkowie:………………………………………... 

 

                   ………………………………………… 

 

                   ………………………………………… 

 

 

3) po przeprowadzeniu konkursu Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca: 

 

1………………………………………………………………………………………. 

 

2……………………………………………………………………………………….. 

 

3……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

4) podpisy Szkolnej Komisji Konkursowej: 

 

 

Przewodniczący:………………………………. Członkowie…………………………. 

 

                                                                                                 ………………………… 

 

                                                                                                 ………………………… 

  



Załącznik nr 8 
 

 

Pieczęć szkoły                                                                        ……………………………… 
                                                                                                        miejscowość, dnia  

 

                                

 

PROTOKÓŁ 

 
z przebiegu II etapu 

 

………………………………………………………………………………………………. 

                                                                 nazwa konkursu 

 

przeprowadzonego w dniu……………………………. 

 

w…………………………………………………………………………………………….. 

                                                 nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail 

 

 

1) w konkursie uczestniczyło………uczniów 

2) Komisja Konkursowa w składzie: 

 

Przewodniczący:…………………………………… 

 

Członkowie:………………………………………... 

 

                   ………………………………………… 

 

                   ………………………………………… 

 

 

3) po przeprowadzeniu konkursu Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca: 

 

1………………………………………………………………………………………. 

 

2……………………………………………………………………………………….. 

 

3……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

4) podpisy Szkolnej Komisji Konkursowej: 

 

 

Przewodniczący:………………………………. Członkowie…………………………. 

 

                                                                                                 ………………………… 

 

                                                                                                 ………………………… 

 

 


