
REGULAMIN  VI  POWIATOWEGO 
KONKURSU  WIEDZY  O  KRAJACH 

NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWGO 
 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
POWIATU WARSZAWSKIEGO-ZACHODNIEGO 

               W ROKU SZKOLNYM  2019/2020 

 

Patronat honorowy nad konkursem objęli: 

1. Starosta Powiatu Warszawskiego-Zachodniego – Pan Jan Żychliński 
2. Wójt Gminy Kampinos- Pani Monika Ciurzyńska 

 
 

§ 1 
 Informacje ogólne 

 
 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi w Kampinosie. 

 
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu 

warszawskiego-zachodniego. 

 

       3. Przedmiotem konkursu jest wiedza o  języku niemieckim i kulturze krajów  

       niemieckojęzycznych. 

 

4.  Celem Konkursu jest: 

 propagowanie nauki języka niemieckiego, 

  wzbogacenie wiedzy o Niemczech, Austrii, Szwajcarii. Lichtensteinie – geografii, 

historii, kulturze, życiu społecznymi politycznym, tradycjach. 

  inspirowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, 

 mobilizowanie młodzieży do samodzielnej i systematycznej pracy, 

  promowanie młodzieży uzdolnionej językowo. 

 

5. Program merytoryczny konkursu obejmuje wiadomości z zakresu wiedzy o krajach    

niemieckojęzycznych szczególnie:  Niemiec, Austrii i Szwajcarii i Lichtensteinie. 

 

 

 



 

§ 2 

Zasady Konkursu 

 

 1.Konkurs składa się z dwóch etapów. 

 

2. Etap I – szkolny odbywa się w szkole zgłoszonej do konkursu dnia 28 lutego 2020 r.                   

o godz.10.00. Etap szkolny ma formę testu, składającego się z pytań otwartych i zamkniętych 

i trwa 60 min. Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymują test z etapu I drogą elektroniczną 

do dnia 26.02.2020 r. 

 

3. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki  

w etapie szkolnym. W przypadku wyniku równorzędnego szkoła we własnym zakresie 

organizuje dogrywkę w formie ustnej. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie  w formie elektronicznej prosimy nadesłać do 

dnia 7 lutego 2020 r.  na adres: sekretariat@zspkampinos.pl lub fax 22/7250079. 

5. Zgłoszenia do II etapu wraz z imienną listą uczestników należy przesłać do dnia  

6  marca  2020 r. 

6. Finał konkursu odbędzie się 13 marca 2020 r. w auli  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

z  Oddziałami Integracyjnymi im. Z. Padlewskiego przy ul Szkolnej 5 o godz. 12.00  i będzie 

miał formę testu pisemnego. 

7. W etapie finałowym uczestnicy rozwiązują test konkursowy,  który składa się z zadań 

otwartych i zamkniętych. Czas trwania etapu finałowego wynosi 60 min. 

 

8. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca  

w żaden  sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie 

porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań 

dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów  

i środków łączności, w tym telefonów komórkowych). 

 

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, do której zadań 

należy w szczególności: 

1) przygotowanie pytań konkursowych, 

2) sporządzenie protokołu przebiegu konkursu, 

3) ogłoszenie wyników Konkursu. 

 

10. W skład Komisji wchodzą nauczyciele języka niemieckiego oraz przedstawiciel Dyrekcji 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie. 

 

11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z  akceptacją Regulaminu konkursu przez 

ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

12. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie 

niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. 

 

mailto:sekretariat@zspkampinos.pl


13. Uczestnicy konkursu zobligowani są do posiadania podpisanego przez rodziców lub 

prawnych opiekunów oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie.  

 

14. Prace uczniów pozostają do wglądu u organizatora. 

 

§ 3 Wyniki Konkursu 

 

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Dniu Języków  

Obcych – 20.03.2020r. w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z  Oddziałami Integracyjnymi 

w Kampinosie. 

2.Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu będą uhonorowani dyplomami. 

 

LITERATURA 

 

1. Wszystkie podręczniki oraz repetytoria do nauki języka niemieckiego dla szkoły 

podstawowej zatwierdzone przez MEN, 

2. Zalecana jest znajomość: 

- „Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder”  - Stanisław  Bęza 

-„TatsachenüberDeutschland“ 

- przewodniki po krajach niemieckiego obszaru językowego 

3. Strony internetowe 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein 

4. Znajomość utworu: 

- „Nussknacker und Mausekönig” E.T.A Hoffman  

W razie pytań lub wątpliwości zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub 

telefoniczny.  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie. 

ul. Szkolna 5, 05-085 Kampinos 

Tel. 22/725 00 14, fax 22/725 00 79,  e-mail sekretariat@zspkampinos.pl 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria

