
X  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 2018/19 

„ Lust aufs DEUTSCHland” 

 

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 dziesiątej edycji zostaną przeprowadzone trzy konkursy: 

 

Szkoły podstawowe kl. VII i VIII oraz III Gimnazjum 

• Międzyszkolny konkurs głośnego czytania w języku niemieckim 

• Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego 

• Konkurs idiomów, powiedzeń i przysłów 

 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

• Konkurs „ Pięknego czytania” w języku niemieckim 

• Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego                       

• Konkurs idiomów, powiedzeń i przysłów 

 

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

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

nawiązujących do tematu „Lust aufs Deutschland”, których celem będzie poznawanie historii, 

zabytków, kultury i realiów życia Niemiec. 

 

4. Podsumowanie X edycji konkursów oraz realizacji przedsięwzięć towarzyszących konkursom 

odbędzie się wiosną 2019 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 6 i 7 . 

 

Koordynator X edycji konkursów 

Karolina Stachura 

karstach1@wp.pl 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kołaczkowie 

Tel. 61 43 85 315/ kom. 889 468 479   



Załącznik nr 1 

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW „LUST AUFS DEUTSCHLAND” 

 

 

Poziom 

 

Rodzaj 

konkursu 

 

Termin Koordynator 

 

 

 

 

 

Szkoły 

Ponadgimnazjalne 

Czytanie Do 21.12.2018r. – etap szkolny 

15.01.2019r. – etap międzyszkolny 

(LO HS we Wrześni ,godz.15.30) 

Izabela Bodylska (LO HS we Wrześni) 

Magdalena Idziak ( ZSTiO we Wrześni) 

 

Idiomy, 

powiedzenie i 

zwroty 

 

Do 21.12.2018r. (etap szkolny) 

Etap międzyszkolny – luty 2019r. 

Elżbieta Tarczewska, Magdalena Idziak         

(ZSTiO we Wrześni) 

 

 

Krajoznawczy 14.12.2018r. – 21.12.2018r. 

 etap szkolny, 

7.02.2019r.  etap międzyszkolny 

(ZSTiO we Wrześni) 

 

Lidia Kostrzewa (ZSP we Wrześni) 

Agata Iglewska, Olga Przyjemska (ZSTiO 

we Wrześni) 

 

  



Załącznik nr 2   

REGULAMIN KONKURSU 

„ Piękne czytanie” w języku niemieckim 

 

I. ORGANIZATOR  

    Starostwo Powiatowe we Wrześni 

 

II. KOORDYNATORZY KONKURSU 

     Izabela Bodylska Liceum Ogólnokształcące im . Henryka Sienkiewicza we Wrześni   

     i Magdalena Idziak Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen.dr. Romana Abrahama we    

Wrześni 

 

III.ADRESAT KONKURSU 

Konkurs „Pięknego czytania” przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół  średnich we Wrześni 

uczących się języka niemieckiego; w konkursie  nie mogą uczestniczyć osoby, które wcześniej uczęszczały 

do szkół niemieckich. 

 

IV. CELE KONKURSU 

       Zadaniem tego konkursu jest: 

       - rozwój czytelnictwa i poznawanie kultury niemieckiej oraz podnoszenie kultury słowa  

         i propagowanie czytania ze zrozumieniem 

       - pogłębianie znajomości języka niemieckiego oraz rozbudzanie zainteresowania  

         literaturą niemiecką. 

 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

    1. Konkurs przebiega dwuetapowo: 

       a) etap szkolny- odbywa się na terenie danej szkoły 

       b) etap międzyszkolny- odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka  

            Sienkiewicza we Wrześni. 

   



  2. Uczniowie przygotowują się do konkursu pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu. 

    3. Podczas konkursu na etapie szkolnym uczeń prezentuje tekst – fragment prozy- wybrany przez         

siebie. Długość tekstu nie powinna przekraczać czasu czytania 5 minut. 

    4.Ocenie podlegają w skali od 0 do 5 punktów: 

        a) dobór repertuaru- dostosowanie do wieku i możliwości uczestnika 

        b) poprawność językowa 

        c) czytanie ze zrozumieniem 

        d) intonacja 

        e) ogólny wyraz artystyczny. 

    5. W skład komisji szkolnej powinno wchodzić minimum 2 nauczycieli; skład komisji ustala szkolny 

koordynator konkursu  . 

    6. Wyłoniony zwycięzca etapu szkolnego zostaje zakwalifikowany do etapu międzyszkolnego. W 

przypadku kilku uczniów z taką samą ilością punktów należy przeprowadzić dodatkowe czytanie tekstu 

wskazanego przez komisję.  Uczniowie prezentują go bez wcześniejszego przygotowania. Ocena wg 

punktu  nr 5. 

    7.  Laureaci  eliminacji szkolnych prezentują dwa teksty: fragment prozy i wiersz. 

         Oba teksty są wspólne dla wszystkich uczestników, przygotowane przez koordynatorów konkursu:        

p. Izabelę Bodylską i p. Magdalenę Idziak  i rozesłane do wszystkich szkół. 

    8. Skład komisji konkursowej etapu międzyszkolnego: 

        - p. Wiesława Leciejewska – wicedyrektor  ( LO) 

        - p. Izabela Bodylska – nauczyciel języka niemieckiego ( LO) 

        - p. Magdalena Idziak – nauczyciel języka niemieckiego ( ZSTiO) 

   9. Jury przewodniczy p. Wiesława Leciejewska. 

 10. Z prac jury zostanie sporządzony protokół. 

 11. W przypadku równej ilości punktów u przynajmniej dwóch uczniów decyzja  

        o wyłonieniu zwycięzcy należy do przewodniczącego jury. 

 12. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu. 

 

VI. TERMINARZ KONKURSU 

   I etap – grudzień 2018r. 

  II etap- 15.01.2019r.  godz. 15.30 (wtorek) w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni (salka 

konferencyjna). 

 

 



 

VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

  Z prac jury zostaje sporządzony protokół , który wraz z kartami oceny należy dostarczyć do 

koordynatorów konkursu do 10.01.2019r. 

 

VIII. NAGRODY 

         Zwycięzca konkursu uzyskuje tytuł „ Laureata Konkursu Pięknego Czytania”    oraz nagrodę 

rzeczową. 

 

IX. UWAGI KOŃCOWE 

       1. O terminie i miejscu PODSUMOWANIA KONKURSU uczestnicy i szkoły zostaną powiadomieni 

odrębnym pismem. 

       2. Informacje związane z konkursem można uzyskać u koordynatorów: 

           - Izabela Bodylska tel. 503 005 115 mail: izabodylska@wp.pl 

           - Magdalena Idziak tel.609 593 866  

  



 

Załącznik nr4 

REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O NIEMCZECH 

 

ORGANIZATOR 

Starostwo Powiatowe we Wrześni. 

 

KOORDYNATORZY KONKURSU 

Szkoły ponadgimnazjalne: Lidia Kostrzewa - nauczyciel języka niemieckiego z Zespołu Szkół 

Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, Agata Iglewska i Olga Przyjemska 

- nauczyciele języka niemieckiego z Zespołu Szkół Technicznych                                               i  

Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni. 

 

ADRESAT KONKURSU 

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu  wrzesińskiego.              

 

CELE KONKURSU 

- rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim, turystyką Niemiec oraz tradycyjną kuchnią 

niemiecką 

- 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. 

 

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs polega na rozwiązaniu pisemnego testu w języku niemieckim i 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). 

TERMINARZ KONKURSU 

I etap – 14.–21.12.2018 r. (zestawy pytań zostaną dostarczone do szkół przez organizatorów 

konkursu do końca listopada 2018 r.). 

II etap – 07.02.2018 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 

 

ZGŁOSZENIA 

 Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 5.12.2018r. 

 

SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

Ostateczne wyniki II etapu konkursu będą rozesłane do szkół do 01.03.2018 r. 

 

NAGRODY 

Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody. 

 

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: Lidia Kostrzewa z Zespołu Szkół Politechnicznych 

we Wrześni sekretariat@zsp.wrzesnia.pl, tel.: 614360588, Agata Iglewska i Olga 

Przyjemska  z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana 

Abrahama we Wrześni tel.: 614360515. 

 

Załącznik: 

GEOGRAFIA 

1. Nazwy Landów w Niemczech. 

2. Nazwy miast związanych z tradycyjnym jedzeniem. 

 

TURYSTYKA 

1. Atrakcje turystyczne w Niemczech związane z obyczajami i kulturą niemiecką: 

- znane potrawy 

- miejsca związane z potrawami 

- ludzie, którzy są związani z kuchnią niemiecką 

 

HISTORIA NIEMIEC (związana z tradycjami i obyczajami oraz kuchnią niemiecką). 

 

 

 

 

 

  

mailto:sekretariat@zsp.wrzesnia.pl


 
Załącznik nr4 

 

 

„Znam niemieckie przysłowia” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 
ORGANIZATOR 

Starostwo Powiatowe we Wrześni. 

 

KOORDYNATORZY KONKURSU 

Szkoły ponadgimnazjalne: Elżbieta Tarczewska i Magdalena Idziak  - nauczyciele języka 

niemieckiego z Zespołu Szkół Technicznych  i  Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama 

we Wrześni. 

 

 
ADRESAT KONKURSU 

Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego. 

 

 
 

CELE KONKURSU 

• motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego 

• mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy 

• podnoszenie poziomu umiejętności językowych 

• zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie 

wiedzy w tym  zakresie 

• kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka. 

• zainteresowania językiem niemieckim 

• wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów 

 

 
 

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finałowego. 

Każda szkoła przeprowadza eliminacje szkolne, w wyniku których wyłonieni zostaną uczniowie 

reprezentujący szkołę na etapie międzyszkolnym. 

Etap szkolny należy przeprowadzić do 21.12.2018r.test zostanie przesłany do szkół do 

14.12.2018r. 

 

Konkurs ma charakter jednorazowego testu pisemnego trwającego 45 minut. 

 



Obowiązuje lista 62 przysłów niemieckich, którą uczniowie otrzymują od nauczycieli języka 

niemieckiego przed konkursem, celem przygotowania się do udziału w nim. 

 

 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie pamięciowe opanowanie podanych przysłów w języku 

niemieckim. 

 

 

Konkurs odbędzie się w formie pisemnej i będzie obejmował zadania typu: 

 

– tłumaczenia z j. niemieckiego na język polski, 

– umiejętność dokończenia zdań 

– tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki 

– podanie właściwego rozpoczęcia zdania 

– uzupełnianie luk w zdaniach 

– tworzenie zdań z tzw. rozsypanki wyrazowej, 

– wybór właściwego słowa 

· 

Jury oceniać będzie znajomość przysłów niemieckich. 

 

 
TERMINARZ KONKURSU 

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmują organizatorzy oraz nauczyciele języka niemieckiego 

 

Finał konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w lutym  2019r. 

dokładny termin zostanie podany w styczniu.  

Każdą szkołę reprezentuje jedna osoba 

 
NAGRODY 

 

Dla laureatów (na szczeblu międzyszkolnym) przewidziane są nagrody, wyróżnienia 

i dyplomy. 

Ponadto zwycięzcy konkursu otrzymują oceny celujące z j. niemieckiego za aktywny udział                         

w konkursie, oraz nagrodę rzeczową od Patrona konkursu: Starostwo Powiatowe we Wrześni. 

Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkursie , lecz nie zdobyli wysokiej lokaty otrzymują 

ocenę bardzo dobrą za aktywny udział w konkursie. 

 

Najlepszy uczeń otrzymuje tytuł Mistrza Przysłów Niemieckich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
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: Elżbieta Tarczewska i Magdalena Idziak z Zespołu 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni tel.: 

614360515. 

  



 



Załącznik nr 6 

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

                                

 

PROTOKÓŁ 

 
z przebiegu I etapu 

 

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

                                                                 nazwa konkursu 

 

przeprowadzonego w dniu……………………………. 

 

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

nazwa szkoły, adres 

 

 

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 7 

 

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

                                

 

PROTOKÓŁ 

 
z przebiegu II etapu 

 

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

nazwa konkursu 

 

przeprowadzonego w dniu……………………………. 

 

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

                                                 nazwa szkoły, adres, telefon 

 

 

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…………………………. 

 

                                                                                                 ………………………… 

 

                                                                                                 ………………………… 

 


