
                                                                                                                                                                        

 

                                                                                    

                                                                                                    ZSP W SMOLCU 

         Ul. KOŚCIELNA 2 

         55-080 SMOLEC 

                                            tel. 71/3168461 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE 

NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 

     www.psnjn.republika.pl  

 

    

 

 

 ZAPRASZAJĄ DO UCZESTNICTWA  

 W  KONKURSIE WIEDZY O NIEMCZECH 

 



 

        Regulamin Konkursu Wiedzy o Niemczech 

 

1.Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu. 

2.Patron konkursu: 

Patronem konkursu jest PSNJN ODDZIAŁ WROCŁAW. 

3. Termin: 

16.04.2018 r/ godzina 10:00 

4.Zasady konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6) miasta Wrocław i powiatu 

wrocławskiego. 

5. Cele konkursu to : 

 popularyzacja i pogłębienie ogólnej wiedzy dotyczącej Niemiec 

 poszerzanie umiejętności językowych młodzieży 

 doskonalenie umiejętności wykorzystania różnorodnych źródeł wiedzy 

 inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej 

 promowanie szlachetnego współzawodnictwa 

 umacnianie wiary we własne siły 

 wykrywanie uzdolnionej młodzieży 

 kultywowanie wzajemnej współpracy między szkołami, w których młodzież uczy się języka 

niemieckiego. 

6. Postanowienia ogólne: 

 Konkurs przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Komisja Konkursowa  złożona z 

nauczycieli języka niemieckiego uczących w ZSP w Smolcu oraz nauczyciela uczącego w 

innej szkole. 
 Konkurs odbywa się w ZSP w Smolcu dnia 16. 04. 2018 roku/ godzina 10:00. 
 Liczba uczestników z poszczególnych szkół wynosi maksymalnie 3 osoby. 
 Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej – test wyboru oraz pytania otwarte, materiał 

multimedialny. 

 



 Pytania sformułowane są w języku polskim i mogą być przedstawione na podstawie materiału 

multimedialnego ( prezentacja, zdjęcie, utwór muzyczny ). 

 Testy są przygotowywane i sprawdzane przez nauczycieli języka niemieckiego. 
 Konkurs trwa 60 minut (45 minut-test pisemny/15 minut prezentacja multimedialna). 
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tego samego dnia po sprawdzeniu prac. 
 Wygrywa uczestnik, który uzyskał największą ilość punktów. 
 Premiowane są miejsca 1,2,3 
 Zwycięzcy otrzymują okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe 

7. Uwagi końcowe 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły ZSP w Smolcu 

Termin zgłoszeń upływa 10.04.2018 roku. Zgłoszenia mogą być przesyłane drogą mailową na adres 

jolabw@onet.pl lub annapuczynska@wp.pl  

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową na wyżej wymienione adresy. 

Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikowanie imion, nazwisk oraz 

wizerunku uczestnika, a także danych szkoły na stronach internetowych organizatora. 

Organizatorzy konkursu zapewniają dobrą zabawę, miłą atmosferę. 



 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

Załącznik Nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Załącznik Nr 2 – ZAKRES WYMAGAŃ  

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Nazwa szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………

……… ………………………………………………………………………………………… 

Adres szkoły : 

…………………………………………………………………………………………………

……… ……………………………………………………………………………………… 

 

Nazwiska i imiona członków zespołu : 

 

1.…………………………………………..…………………………………………………...... 

2…………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………. 

 

Uczniowie rezerwowi:  

 

1.…………………………………………..…………………………………………………...... 

2………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna : 

………………………………………………………………………………………….… 

 

Telefon kontaktowy i adres mailowy opiekuna 

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

 

Miejscowość i data                                                                                    podpis dyrektora 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZAKRES WYMAGAŃ 

 

 podstawowe wiadomości geograficzne  

 podział administracyjny, symbole narodowe 

 zarys historyczny (podstawowe informacje) 

 zasoby wodne, pasma górskie  

 miasta niemieckie - najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki 

 gospodarka (informacje ogólne) 

 środki transportu i lokomocji  

 media (najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne) 

 informacje ogólne dotyczące polityki, kultury, literatury,  muzyki, sztuki, 

sportu oraz postacie z nimi związane 

 najważniejsze święta, tradycje i obrzędy  

 tradycyjne potrawy  

 popularne przysłowia, idiomy 

 ciekawostki 
 


