
REGULAMIN KONKURSU 

JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„ DEUTSCHKENNER”

ROK SZKOLNY 2013/2014

Towarzystwo  Społeczno-Kulturalne  Niemców  Województwa  Śląskiego  wraz  ze  Szkołą 

Podstawową w Chałupkach organizują czwartą edycję konkursu dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych zainteresowanych zgłębianiem wiedzy z zakresu języka niemieckiego. 

Celem Konkursu jest wspieranie uzdolnień językowych uczniów.

W konkursie może wziąć udział uczeń klas I-III szkoły podstawowej województwa śląskiego.

Konkurs składa się z dwóch części

I część: konkurs leksykalny - drużynowy 

trzyosobowy zespół z klas I-III SP,

wyłoniony w trakcie eliminacji szkolnych lub wybrany przez nauczyciela uczącego. 

II część: konkurs indywidualny:

Spośród  3  lub  5  najlepszych  drużyn  (w  zależności  od  liczby  zgłoszeń)  zostanie 

przeprowadzony konkurs indywidualny mający na celu wyłonienie -

„ Najlepszego znawcy języka niemieckiego klas I-III.”

Test konkursowy składać się będzie częściowo z zadań zamkniętych. Wśród proponowanych 

odpowiedzi należy wskazać tę, która jest poprawna (taka jest tylko jedna).

W zestawie konkursowym mogą znajdować się też zadania otwarte.

Konkurs  odbędzie  się  04  kwietnia  2014  r.  (piątek)  o  godz.  9.00  w  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących w Chałupkach, ul. Szkolna 7,  47-460 Chałupki.

Szkołę do konkursu można zgłosić do  21 marca 2014 r. wypełniając kartę zgłoszeniową i 

wysyłając ją droga mailową:

e-mail: mgolombek@interia.pl

Za stronę merytoryczną oraz sprawdzanie testów odpowiedzialna jest Komisja ds. Kultury, w 

skład której wchodzą nauczyciele języka niemieckiego.
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Zakres słownictwa obowiązującego na konkursie zawarty jest w programie nauczania języka 

niemieckiego jako języka mniejszości narodowej:

• Rodzina

• Szkoła /przybory szkolne/przedmioty szkolne

• Dom/meble/pomieszczenia

• Zwierzęta

• Warzywa, owoce

• Pogoda/pory roku/miesiące/ dni tygodnia

• Opis wyglądu zewnętrznego/ ubrania/cechy charakteru

• Liczby

• Sport/gry

• Zabawki/kolory

• Codzienne aktywności

• Części ciała

• Tradycje i zwyczaje

• Budynki w mieście/zakupy

• Zawody

• Podstawowe informacje o krajach niemieckojęzycznych 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 

32-419 60 16 lub mailowy: mgolombek@interia.pl 

Regulamin sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz.U.z 2002 r. Nr 13, poz.125).

DLA  NAUCZYCIELI  PODCZAS  TRWANIA  KONKURSU  ZOSTANĄ 

PRZEPROWADZONE WARSZTATY METODYCZNE. 
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KARTA     ZGŁOSZENIOWA  
III WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA 

KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„DEUTSCHKENNER” .
 

     Nazwa szkoły...........................................................

     Nauczyciel języka niemieckiego…………………………..

 

     Uczniowie klas I-III 

imię i nazwisko………………………………………………..

imię i nazwisko……………………………………………….

         imię i nazwisko……………………………………………….
 


