
 

 

REGULAMIN  

SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO WIEDZY  

O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH  

„GERMANIAK” 

 
§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU 

 
1.    Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego, nazywanego dalej 
Konkursem jest nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 19 im. 
Ireny Sendlerowej – pani Malwina Odrzywolska. 

 
§ 2 

CELE KONKURSU 

1.    Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim. 
2.    Kształtowanie podstawowych umiejętności lingwistycznych i komunikacyjnych. 
3.    Stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy i wyłonienie 
uczniów z najlepszą znajomością języka niemieckiego i wiedzy o krajach 
niemieckojęzycznych. 
4.    Pogłębienie motywacji do nauki języka niemieckiego. 
5.    Promocja języka niemieckiego. 

§ 3 
ZAŁOŻENIE OGÓLNE 

 
1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VII szkoły podstawowej. 
2.    Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
3.    Konkurs odbywa się w trzech grupach zaawansowanych tj. dla klas V, V, VI, VII. 
4.    Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny. 

§ 4 
ZASADY I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. Konkurs przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Komisja Konkursowa 
 złożona z nauczycieli języków obcych Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny 
Sendlerowej w Kielcach. 

2. Konkurs odbywa się w Szkole Podstawowej nr 19 im. Ireny Lendlerowej w 
Kielcach. 

3. Konkurs dla każdej grupy zaawansowania przeprowadzany jest w formie 
pisemnej – test leksykalny, obejmujący zagadnienia programowo rozszerzone, 



 

 

znajomość geografii, polityki krajów niemieckiego obszaru językowego, 
przysłowia, znajomość ciekawostek, kultury, sztuki i polityki. 

4. Testy są przygotowywane i sprawdzane przez nauczyciela języka 
niemieckiego ze szkoły. 

5. Test trwa 45 minut, a uczestnik może zdobyć maksimum 25 punktów. 
6. Wygrywa  uczestnik, który uzyskał największą ilość punktów. 
7. Premiowane są miejsca: 1,2,3 w każdej grupie zaawansowania. 
8. Zwycięzcy otrzymują okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 
9. Przebieg Konkursu jest protokołowany. 

§ 5 
TERMINY I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie składają chętni uczniowie u nauczyciela 
języka niemieckiego do dnia 28.05.2018 r.  

2. Konkurs odbędzie się 30.05.2018r.  
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie  do dnia  08.06.2018r. 
4. Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu będzie miało miejsce 

podczas apelu porządkowego. 

§ 6 
ZAKRES MATERIAŁU NA KONKURS: 

 Informacje polityczne i geograficzne Austrii, Niemiec , Szwajcarii i 
Lichtensteinu, flagi powyższych krajów. 

 Ciekawostki związane z krajami niemieckojęzycznymi (pisarze, aktorzy, 
sportowcy, potrawy, napoje, muzyka i film). 

 Miejsca warte zwiedzenia w stolicach krajów niemieckojęzycznych. 

Klasa 5 szkoły podstawowej 

1. Gramatyka 

 Zaimki osobowe, dzierżawcze: mein/meine, dein/deine w Mianowniku i w 
Bierniku; 

 Liczebniki główne 1 -100; 
 Odmiana podstawowych czasowników oraz tanzen, heißen, sein, haben, 

lernen, telefonieren itp. w l.poj. i l.mn; 
 Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym, pytającym i przeczącym; 
 Przeczenia nein i nicht; 
 Rodzajnik określony i nieokreślony oraz słówko kein w Bierniku; 
 Spójniki und, aber; 
 Partykuła doch. 
 Czasowniki nieregularne: fahren, laufen, zeichnen, mögen, lesen, sehen, 

sprechen; 
 Czasowniki modalne: wollen, mögen, können; 
 Rzeczowniki złożone; 
 Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne; 
 Okoliczniki czasu typu: morgen, gestern, am Nachmittag; 
 Zaimek nieosobowy es, man; 



 

 

 Szyk zdania z czasownikami modalnymi; 
 Zaimek dzierżawczy w Bierniku w l.p. i l.mn; 
 Tryb rozkazujący. 

 

2. Funkcje językowe 

 Powitania, pożegnania; 
 Nazwy krajów niemieckojęzycznych + mapa Niemiec; 
 Ulubione zajęcia; 
 Kolory; 
 Meble, przymiotniki określające meble; 
 Przedstawianie osób; 
 Nazwy zawodów, zwierząt; 
 Przymiotniki określające cechy rzeczy; 
 Ludzie i stosunki miedzy nimi - ja i moja rodzina; 
 Dni tygodnia, pory roku, miesiące; 
 Przedmioty szkolne, przybory szkolne; 
 Czynności wykonywane podczas dnia typu: sich waschen, aufstehen, in die 

Schule gehen; 
 Podawanie godzin; 
 Cechy charakteru; 
 Owoce i warzywa; 
 Hobby; 
 Rozmowa na temat szkoły, pogody, jedzenia; 
 Czas wolny. 

Klasa 6,7 szkoły podstawowej 

Zakres materiału dla klasy 5 oraz: 

1. Gramatyka 

 Zakres materiału dla klasy 4 i 5 oraz: 
 Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein; 
 Czas przeszły Perfekt, formy czasowników powszechnie stosowanych; 
 Czasowniki modalne: können, wollen, müssen, dürfen, sollen, mögen; 
 Tryb rozkazujący; 
 Przyimki mit, zu oraz przysłówki zaimkowe damit, womit, wobei; 
 Rodzajnik określony, nieokreślony oraz zaimek dzierżawczy w Celowniku w 

l.p. i l.mn.; 
 Liczebniki porządkowe; 
 Zaimek osobowy w Celowniku i Bierniku. 

2. Funkcje językowe 

 Słownictwo związane z wakacjami i czasem wolnym; 
 Nazwy środków lokomocji; 
 Cechy osobowe i zewnętrzne; 



 

 

 Rozmowa ma temat szkoły, ulubionych dań; 
 Święta; 
 Części ciała, dyscypliny sportowe; 

 

Autor regulaminu i konkursu: Malwina Odrzywolska 


