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Załącznik nr 4 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY  

O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO 

 

 

I. ORGANIZATOR 

    Starostwo Powiatowe we Wrześni 

 

II. KOORDYNATORZY KONKURSU 

     Gimnazjum : Małgorzata Szablewska i Anna Duszak nauczyciele z Gimnazjum 

     im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach 

     Szkoły ponadgimnazjalne: Elżbieta Kadlec, Lidia Kostrzewa i Marta Nowak nauczyciele 

     z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni  

     oraz Agata Iglewska nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

     im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni. 

 

III. ADRESAT KONKURSU 

       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu  

       powiatu wrzesińskiego. 

 

IV. CELE KONKURSU 

       - rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i kulturą obszaru niemieckojęzycznego 

       - 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 rozwiązywaniu pisemnego testu w języku niemieckim i w języku  

     polskim ( na poziomie gimnazjum tylko w języku polskim) sprawdzającego wiedzę 

     krajoznawczą i realioznawczą o państwach niemieckojęzycznych. 

 

     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 etapu II podejmuje przewodniczący  

     Szkolnej Komisji Konkursowej. 
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       Etap II: test zawierający elementy wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. 

       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 – 12.12 – 16.12.2011 ( zestawy pytań zostaną dostarczone do szkół przez   

        organizatorów konkursu do 09.12.2011) 

        II etap ( gimnazjum) – 09.02.2012 w Gimnazjum im. Kazimierza III  

       Wielkiego w Pyzdrach. 

 

       Szkoły ponadgimnazjalne: 

        I etap – 12.12- 16.12. 2012 ( zestawy zostaną dostarczone do szkół przez koordynatorów  

        konkursu do 09.12.2011. 

        II etap – 08.03.2012  w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino  

        we  Wrześni. 

 

 

VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

        Gimnazjum: protokoły należy dostarczyć do 07.02.2012 do Gimnazjum im. 

        Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach, ul. Szolna 2 

        Szkoły ponadgimnazjalne: protokoły należy dostarczyć do Zespołu Szkół  

        Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni . 

 

 

VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

         Ostateczne wyniki II etapu konkursu zostaną rozesłane do szkół do 15.03.2012 

 

 

IX. NAGRODY 

       Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

 

X. UWAGI KOŃCOWE 

     1. 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: Lidia Kostrzewa z Zespołu Szkół Politechnicznych  

         we Wrześni ( kostrzewalidka@interia.pl), Małgorzata Szablewska  

       ( gratchen@poczta.fm) i Anna Duszak z Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego  

       w Pyzdrach. 

 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

      Załączniki- tematyka konkursu 

 

mailto:kostrzewalidka@interia.pl
mailto:gratchen@poczta.fm
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Załącznik do regulaminu „ Międzyszkolnego konkursu wiedzy o krajach niemieckiego 

obszaru językowego” 

 

Uczestnik konkursu powinien posiadać wiedzę w zakresie zagadnień krajoznawczych i 

realioznawczych dotyczących krajów niemieckiego obszaru językowego- Niemiec, Austrii 

 i Szwajcarii. 

Wymagana jest znajomość nazw geograficznych w języku polskim i niemieckim, ponieważ 

test w części zamkniętej i otwartej sformułowany jest w języku polskim i niemieckim. 

Tematy zaznaczone kursywą nie dotyczą uczniów gimnazjów. 

 

I.     Geografia: 

        1. Położenie krajów niemieckojęzycznych i nazwy krajów sąsiadujących. 

        2. Powierzchnia krajów niemieckojęzycznych. 

        3. Liczba ludności w poszczególnych krajach. 

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

        5. Nazwy łańcuchów górskich i najwyższych szczytów w poszczególnych państwach. 

        6. Nazwy największych jezior i ich położenie. 

        7. Nazwy największych wysp na Bałtyku i morzu Północnym. 

        8. Nazwy największych miast w poszczególnych krajach niemieckojęzycznych. 

 

 

II.     Historia: 

        1. Historia Niemiec po II wojnie światowej dotycząca powstania RFN i NRD  

            I zjednoczenia Niemiec ( min. główne daty, strefy okupacyjne, „ Mur Berliński”). 

 

III.     Język: 

         1. Język/i urzędowy/e w poszczególnych krajach niemieckojęzycznych. 

         2. Różnice między językiem niemieckim w Niemczech i Austrii  na wybranych 

            przykładach( np. Kukurus- Mais). ( źródło : Alles klar 2b.) 

 

IV.     Polityka: 

          1. Pełne nazwy państw niemieckojęzycznych i ich stolice. 

          2. Flagi państw, ich kolory, symbole i godło ( opis). 

          3. Ważne świeta narodowe. 

          4. Podział administracyjny w poszczególnych państwach. ( nazwy krajów  

              związkowych/ kantonów, ich liczba i ich stolice). 

          5. Waluta w poszczególnych państwach. 

          6. Przynależność do UE. 

          7.Ustrój polityczny w poszczególnych krajach niemieckojęzycznych( nazwy izb 

            parlamentarnych). 

          8. Obecne głowy państwa, szefowie rządów i nazwy  pełnionych stanowisk. 

          9. Nazwy partii politycznych w Niemczech. 

        10. Organizacje międzynarodowe ( Czerwony Krzyż). 

 

V.      Gospodarka: 

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

              produkcyjnych i  artykułów przez nich produkowanych ( np. Siemens- przemysł 

              elektroniczny / Lindt- Schokolade). 

           2. Oznakowanie samochodów tzw. kod samochodowy. 

           3. Główne gałęzie przemysłu w poszczególnych państwach. 
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            4. Nazwa największej linii lotniczej i największe lotniska ( w Niemczech). 

 

 

VI.        Edukacja i nauka: 

             1. System szkolnictwa w Niemczech- nazwy poszczególnych typów szkół 

               i czas trwania w nich nauki. 

             2. Nobliści w dziedzinie nauki z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. 

             3. Instytucje ( Goethe Instytut, DPJW). 

             4. Znani naukowcy- nazwiska, kraj, dyscyplina nauki, osiągnięcia, wynalazki 

             lub odkrycia( np. A. Einstein, F. Porsche, R. Diesel). 

 

VII.       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. Nobliści w dziedzinie literatury z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. 

             4. Znane imprezy kulturalne, festiwale w Niemczech, Austrii, Szwajcarii- nazwa, 

                 miejsce i rodzaj imprezy ( np. Oktoberfest, Frankfurter Buchmesse).    

             5. Bracia Grimm i ich twórczość. 

             6. Znane budowle i obiekty architektoniczne ( np. Koelner Dom). 

             7. Zabytki UNESCO- Welterbe 

 

VIII.     Styl życia: 

             1. Zwyczaje, tradycje i święta w krajach niemieckojęzycznych ( Geburtstag, 

                 Schulanfang, Martinstag, Adwent, Nikolaustag, Weihnachten, Ostern,, Karneval, 

                 Silvester , Neujahr i Oktoberfest). 

             2. Tradycyjne potrawy, produkty regionalne w Niemczech, Austrii, Szwajcarii ( np.  

                Sachertorte). 
 

IX.        Sport i rekreacja: 

             1. Znani sportowcy i uprawiane przez nich dyscypliny z Niemiec, Austrii  

                 i Szwajcarii . 

             2. Regiony i miejsca atrakcyjne turystycznie Niemiec, Austrii   i Szwajcarii 

                ( np. Tyrol) . 

             3. Znane miejsca/ miejscowości  uprawiania sportów, imprez sportowych, olimpiad ,   

                szlaków turystycznych   w Niemczech  , Austrii, Szwajcarii ( np. Innsbruck). 

 

X.         Media: 

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

                w Niemczech).    

 

XI.        Miejsca, miasta: 

             1. Berlin, Wiedeń, Berno- podstawowa wiedza na temat stolic Niemiec, Austrii  

                 i Szwajcarii ( obiekty i budowle architektoniczne, znane miejsca, imprezy  

                 kulturalne, mieszkańcy, szkolnictwo, gospodarka). 
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