
   XI  edycja konkursów z języka niemieckiego realizowanych w ramach projektu   
             

„ Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących
 na poziomie szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej”

Temat przewodni konkursów w roku szkolnym 2019/20
„ Eine Reise durch deutsche Städte”

Projekt  jest  realizowany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni  i  nauczycieli  języka niemieckiego
podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

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 jedenastej edycji zostaną przeprowadzone trzy konkursy:

Szkoły podstawowe kl. VII i VIII
 Międzyszkolny konkurs głośnego czytania w języku niemieckim
 Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego
 Konkurs idiomów, powiedzeń i przysłów

Szkoły ponadpodstawowe:
 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  „ Eine Reise durch deutsche Städte”, których celem będzie poznawanie historii, zabytków,
kultury i realiów życia Niemiec.

4.  Podsumowanie  XI  edycji  konkursów  oraz  realizacji  przedsięwzięć  towarzyszących  konkursom
odbędzie się wiosną 2020 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 XI edycji konkursów
Karolina Stachura
karstach1@wp.pl

Tel.889 468 479  



Załącznik nr 1

HARMONOGRAM KONKURSÓW „ Eine Reise durch deutsche Städte”

Poziom Rodzaj konkursu Termin Koordynator

Szkoły
Ponadgimnazjalne

Czytanie grudzień 2019r. – etap szkolny
14.01.2020r. – etap międzyszkolny
(LO HS we Wrześni ,godz.14.30)

Izabela Bodylska (LO HS we Wrześni)
Magdalena Idziak ( ZSTiO we Wrześni)

Idiomy, 
powiedzenie i 
zwroty

grudzień 2019r. (etap szkolny)
Etap międzyszkolny – 16.01.2020r. 
godz 15.00 ZSTiO

Elżbieta Tarczewska, Magdalena Idziak        
(ZSTiO we Wrześni)

Krajoznawczy 12.–20.12.2019 r. etap szkolny,

19.02.2020 r. godz. 15:30   etap 
międzyszkolny (ZSP  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. H.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  międzyszkolnych  prezentują  dwa  teksty:  fragment  prozy i  wiersz.  Oba  teksty  są  wspólne  dla  wszystkich  uczestników,

przygotowane zostaną  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 2019 r.

  II etap- 14.01.2020 r.  godz. 14.30 (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 10.01.2020 r.

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 oraz historią 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.

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 –  12.–20.12.2019 r. (zestawy pytań zostaną dostarczone do szkół przez organizatorów

konkursu do końca listopada 2019 r.).

II etap – 19.02.2019 r. godz. 15:30 w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 5.12.2019r.

SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Ostateczne wyniki II etapu konkursu będą rozesłane do szkół do 01.03.2019 r.

NAGRODY

Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody.



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: 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, TURYSTYKA I HISTORIA MIAST :

Berlin, Hamburg, Frankfurt nad Menem i Monachium

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

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs w 
danej szkole.

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Etap I
Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przeprowadza etap szkolny w dniu 12.12.2019  w sali
36 budynek B.
Szkoły biorące udział w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu we własnym zakresie. 
Czas trwania eliminacji to 45 minut. Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona. Nazwiska
trzech najlepszych uczniów wraz z liczbą uzyskanych punktów należy przesłać do dnia 20.12.2019 na 



adres szkoły (ZSTIO: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl) oraz na adres e-mail pani K. Stachura (koordynator
konkursu)

 Etap II

Etap finałowy będzie miał formę testu, sprawdzającego znajomość tych samych 122 przysłów, idiomów 
i powiedzeń. W finale bierze udział trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły wyłonionych poprzez 
eliminacje szkolne. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 
tym punkcie regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed finałem konkursu.

Uczestnicy  konkursu  mają  za  zadanie  pamięciowe  opanowanie  podanych  przysłów  w  języku
niemieckim.

TERMINARZ KONKURSU

Zgłoszenia do konkursu przyjmują organizatorzy oraz nauczyciele języka niemieckiego

Finał konkursu odbędzie się dnia 16.01.2020 w Zespole Szkół Technicznych  i  Ogólnokształcących ,  
ul. Kaliska 2a 62-300 Września, sala 36 budynek B.
Konkurs rozpocznie się o godzinie 15.00 i potrwa 45 minut.

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

mailto:sekretarias@zstio-wrzesnia.pl


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.



Przysłowia z języka niemieckiego – die deutschen Sprichwörter

1. Besser spät als nie. Lepiej późno niż stale.
2. Die Augen sind der Spiegel der Seele. Oczy są zwierciadłem duszy (umysłu).
3. Alle guten Dinge sind drei. Do trzech razy sztuka.
4. Alle Wege führen nach Rom. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
5. Aller Anfang ist schwer. Każdy początek jest trudny.
6. Alles braucht seine Zeit. Wszystko w swoim czasie.
7. Allzuviel ist ungesund. Co za dużo, to nie zdrowo.
8. Alte Liebe rostet nicht. Stara miłość nie rdzewieje.
9. Am Morgen erkennt man den Tag. Jaki ranek, taki dzionek.
10. Andere Länder, andere Sitten. Co kraj, to obyczaj.
11. Arbeit schändet nicht. Pracanie hańbi.
12. Auf Regen folgt Sonnenschein. Po deszczu świeci słońce.
13. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Co z oczu, to z serca (myśli).
14. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wyjątek potwierdza regułę.
15. Borgen macht Sorgen. Dobry zwyczaj nie pożyczaj.
16. Daheim ist daheim. W domu najlepiej.
17. Das Ei will klüger sein als die Henne. Jajko chce być mądrzejsze od kury.
18. Das Glück kommt über die Nacht. Szczęście przychodzi nocą.
19. Die Lüge hat kurze Beine. Kłamstwo ma krótkie nogi.
20. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Szczęśliwi czasu nie liczą.
21. Dem Mutigen gehört dieWelt. Do odważnych świat należy.
22. Den Letzten beißen die Hunde. Ostatnich gryzą psy.
23. Der Appetit kommt beim Essen. Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
24. Keine Nachricht gute Nachricht. Brak wiadomości jest dobrą wiadomością.
25. Der Zweck heiligt die Mittel. Cel uświęca środki.
26. Ein kühler Mai bringt Gras und Heu. Chłodny maj, dobry urodzaj.
27. Gleich und gleich gesellt sich gern. Ciągnie swój do swego.
28. Stille Wasser sind tief. Cicha woda brzegi rwie.
29. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Co się odwlecze, to nie uciecze.
30. Wie die Saat, so die Ernte. Co posiejesz, to zbierzesz.
31. Die Zeit heilt alle Wunden. Czas jest najlepszym lekarzem.
32. Zeit ist Geld. Czas to pieniądz.
33. Kommt Zeit – kommt Rat. Czas pokaże.
34. Das Ende krönt das Werk. Koniec wieńczy dzieło.
35. Jedes Ding hat zwei Seiten. Każdy medal ma dwie strony.
36. Jeder ist seines Glückes Schmied. Każdy jest kowalem swego szczęścia.
37. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
38. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nie samym chlebem człowiek żyje.
39. Der Schein trügt. Pozory mylą.
40. Die Geschmäcker sind verschieden. Gusta są różne.
41. Die Liebe geht durch den Magen. Przez żołądek do serca.
42. Die Nacht bringt den Rat. Noc przynosi radę.
43. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Prawda leży pośrodku.
44. Durch Schaden wird man klug. Mądry Polak po szkodzie.
45. Eile mit Weile. Spiesz się powoli.
46. Ein Unglück kommt selten allein. Nieszczęścia zwykle chodzą parami.
47. Eine Hand wäscht die andere. Ręka rękę myje.
48. Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling.Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
49. Einmal ist keinmal. Jeden raz to żaden raz.
50. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nie wszystko złoto, co się świeci.
51. Gelegenheit macht Diebe. Okazja czyni złodzieja.
52. Gott gibt, Gott nimmt. Bóg daje, Bóg zabiera.
53. Hunger ist der beste Koch. Głód to to najlepszy kucharz.
54. In der Kürze liegt die Würze. Mało słów, a dużo treści.
55. Irren ist menschlich. Błądzenie jest rzeczą ludzką.
56. Jeder Hans findet seine Grete. Każdy Adam znajdzie swoją Ewę.
57. Jeder lebt nach seiner Art. Każdy żyje po swojemu.
58. Keine Rose ohne Dornen. Nie ma róży bez kolców.
59. Lachen ist gesund. Śmiech to zdrowie.
60. Leben und leben lassen. Żyj i pozwól żyć.



61. Liebe macht blind. Miłość czyni ślepym.
62. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Gdzie jest wola, jest i wyjście.
63. Stehendes Wasser stinkt. I woda stojąc – gnije.
64. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Kto nie pracuje, (ten) niech nie je.
65. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Według zasług zapłata.
66. Ärger verdirbt die Schönheit. Złość piękności szkodzi.
67. Voller Bauch studiert nicht gern. Kto brzuch nazbyt tuczy, nie bardzo się uczy.
68. Alte Bäume versetzt man nicht. Nie należy przesadzać starego drzewa.
69. Krumme Bäume tragen auch Früchte. Krzywe drzewo rodzi też owoce.
70. Eigene Beine sind die besten. Własne drogi są najlepsze.
71. Wie man sich bettet, so schläft man. Jak sobie pościelisz, tak sięwyśpisz.
72. Wie die Blume, so der Duft. Jaki kwiat, taki zapach.
73. Erst denken, dann handeln (sprechen). Najpierw pomyśl, potem zrób (mów).
74. Wo Schätze sind, da sind auch Diebe. Gdzie są skarby, tam też są i złodzieje.
75. Wie die Eltern, so die Kinder. Jacy rodzice, takie ich plemię.
76. Wer ernten will, muss säen. Kto chce zbierać, musi siać.
77. Viele Federn machen ein Bett. Ziarnko do ziarnka zbierze się miarka.
78. Wie die Frage, so die Antwort. Jakie pytanie, taka odpowiedź.
79. Nicht alles, was süß ist, ist Honig. Nie wszystko, co słodkie, to miód.
80. Die Ehe ist Himmel und Hölle. W małżeństwie raj i piekło.
81. Besser schlecht gefahren, als gut gelaufen. Lepiej źle jechać niż dobrze iść.
82. Keine Flamme ohne Rauch. Nie ma dymu bez ognia.
83. Wie das Garn, so das Tuch. Jaka przędza, takie płótno.
84. Geduld überwindet alles. Cierpliwość wszystko zwycięża.
85. Das liebe Geld kann alles. Pieniądze wszystko mogą.
86. Das Glück hat Flügel. Szczęście jest ulotne.
87. Lange Haare, kurzer Verstand. Długie włosy, krótki rozum.
88. Gut will zu Gut. Pieniądz robi pieniądz.
89. Das Hemd ist mir näher als der Rock. Bliższa koszula ciału niż suknia.
90. Da liegt der Hase im Pfeffer. Tu leży pies pogrzebany.
91. Wer hoch steigt, fällt tief. Kto wysoko lata, ten nisko upada.
92. Mann und Weib sind ein Leib. Mąż i żona jedno ciało.
93. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Człowiek człowiekowi wilkiem.
94. Man soll kein Öl ins Feuer gießen. Nie należy dolewać oliwy do ognia.
95. Die ersten Pflaumen sind madig. Pierwsze śliwki – robaczywki.
96. Rache ist süß. Zemsta jest rozkoszą bogów.
97. Wo der Papst ist, da ist Rom. Gdzie papież, tam Rzym.
98. Armut ist keine Schande. Bieda nie hańbi.
99. Die beste Nuss ist keinen Zahn wert. I najlepszy orzech nie jest wart zęba.
100.Dein Reichtum ist dein Kopf. Rozum największym bogactwem.
101.Vom Salz kommt der Geschmack. Sól jest najlepszą przyprawą.
102.Wer gut sattelt, reitet gut. Kto dobrze konia osiodła, dobrze pojedzie.
103.Wer schläft, der sündigt nicht. Kto śpi, nie grzeszy.
104.Andere Zeiten, andere Sitten. Inne czasy, inne obyczaje.
105.Allzu spitzig ist nicht witzig. Zbytnio kąśliwe – to już nie żartobliwe.
106.Alle Tage ist kein Sonntag. Nie co dzień niedziela.
107.Wer lange tischt, lebt lange. Kto długo biesiaduje, żyje długo.
108.Im Unglück zeigt sich der Freund. W nieszczęściu przyjaciela poznać.
109.Was vorbei ist, ist vorbei. Co minęło, już nie wróci.
110.Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje.
111. Alle Wasser laufen ins Meer. Wszystkie wody płyną do morza.
112.Die Wände haben Ohren. Ściany mają uszy.
113.Gute Ware lobt sich selbst. Dobry towar sam się chwali.
114.Große Wolken, kleiner Regen. Z wielkiej chmury mały deszcz.
115.Alte Wunden bluten leicht. Stare rany łatwo krwawią.
116.Tiefe Wunden heilen langsam. Głębokie rany goją się długo.
117.Zeit kann man nicht kaufen. Czasu nie kupisz.
118.Je tiefer in den Wald, je mehr Bäume. Im dalej w las, tym więcej drzew.
119.Wer viel schwatzt, lügt viel. Kto wiele plecie, wiele kłamie.
120.Ein Steckenpferd kostet oft mehr als Hobby to kosztowna sprawa, czasem bardziej

                 ein Reitpferd. niż codzienna strawa.
121.Alles hat seine Grenze. Wszystko ma swoje granice.
122.Sprichwörter sind die Weisheit auf der Gasse. Przysłowia są mądrością narodów.



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
1) Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący:……………………………………

Członkowie:………………………………………...

                   …………………………………………

                   …………………………………………

2) po przeprowadzeniu konkursu Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:

1……………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………..

3) 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
1) Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący:……………………………………

Członkowie:………………………………………...

                   …………………………………………

                   …………………………………………

2) po przeprowadzeniu konkursu Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:

1……………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………..

3) podpisy Szkolnej Komisji Konkursowej:

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

                                                                                                 …………………………

                                                                                                 …………………………
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