
REJONOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Szkoła Podstawowa w Rożnowie 

Adres organizatora: 33-316 Rożnów 269, tel. 18 440 30 32 

PATRONAT HONOROWY: Józef Tobiasz - Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem 

 

REGULAMIN KONKURSU 

CELE KONKURSU: 

 Motywowanie uczniów do aktywnej nauki języka niemieckiego. 

 Doskonalenie umiejętności językowych. 

 Zainteresowanie uczniów kulturą państw niemieckiego obszaru językowego. 

 Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych narodów. 

 Zachęcanie do współzawodnictwa. 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu gmin: 

Gródek nad Dunajcem, Korzenna, Łososina Dolna i Chełmiec.  

Do udziału w konkursie szkoły mogą zgłosić jednego uczestnika.  

Eliminacje szkolne są przeprowadzane według własnej propozycji szkoły. 

 



TERMIN / ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA 

Konkurs odbędzie się dnia 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 10:00w budynku Szkoły 

Podstawowej w Rożnowie. Zgłoszenia uczestników należy przesyłać pocztą na adres szkoły 

lub drogą elektroniczną na adres: niemiecki.geo@gmail.com do dnia 13 kwietnia 2022 r. 

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia/uczniów, imię i nazwisko nauczyciela, 

nazwę i telefon szkoły oraz kontaktowy adres email (karta zgłoszenia znajduje się w 

załączniku). 

FORMA KONKURSU 

Etap rejonowy konkursu odbędzie się w formie pisemnej.  

Test trwa 60 minut i zawiera pytania typu: „prawda-fałsz”, jednokrotnego wyboru, 

uzupełniania luk, dobierania odpowiedzi. 

Konkurs poświęcony jest w tym roku tematyce „Das mache ich gern”. Obejmuje zadania z 

zakresu rozumienia tekstu czytanego, część gramatyczno - leksykalną oraz część 

krajoznawczą. 

W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać ze słowników lub innych pomocy naukowych 

oraz telefonów komórkowych. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

Wyniki zostaną podane w dniu konkursu. 

W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej liczby punktów o zdobyciu I, II i III 

miejsca decydować będzie dodatkowy test z wymaganego zakresu leksykalnego. 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Gródku nad Dunajcem oraz Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem. 

ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIKÓW: 

1. Zakres gramatyczny:  

1. czasowniki regularne i nieregularne 

2. czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone 

3. czasowniki modalne 

4. rzeczownik w liczbie pojedynczej i mnogiej 

mailto:niemiecki.geo@gmail.com


5. rodzajnik określony i nieokreślony 

6. zaimek osobowy i zaimek nieosobowy 

7. zaimek dzierżawczy 

8. przyimki łączące się z III i IV przypadkiem 

9. stopniowanie przymiotnika 

10. przysłówki czasu 

11. przysłówki miejsca 

12. liczebniki główne i porządkowe 

13. spójniki: und, aber, denn, dass, weil 

14. przeczenie „nicht“ i „kein“ 

15. czas teraźniejszyPräsenes 

16. czas przeszły Perfekt 

17. tryb rozkazujący 

18. rodzaje zdań: oznajmujące oraz pytające; współrzędnie i podrzędnie złożone 

2. Zakres leksykalny: 

1. Człowiek. 

2. Życie rodzinne i towarzyskie. 

3. Formy spędzania wolnego czasu. 

4. Sport. 

3. Część krajoznawcza dotyczy najważniejszych elementów kultury, geografii, historii oraz 

tradycji krajów niemieckojęzycznych.  

 

LITERATURA 

1. Podręczniki do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej. 

2. 500 Gramm Grammatik (WSz PWN),  

3. Rund um das Schuljahr (LektorKlett),  

4. Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder (WSiP),  

5. Grammatik für dich (WSiP), 

6. Organizer ósmoklasisty (PWN), 

7. Repetytorium ósmoklasisty (LektorKlett), 

8. Repetytorium leksykalne (LektorKlett). 



 

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka konkursu Karolina Litwińska 

(tel. 792626154, email: niemiecki.geo@gmail.com), 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są zamieszczone na stronie Szkoły:  

www.szkola-roznow.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa w Rożnowie 

Karolina Litwińska – nauczyciel języka niemieckiego 

 

http://www.szkola-roznow.pl/

